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4.01

திவதிைக$ர%டான

ப - ெகா!'

1

8.றாயின வாவி லககி9

ெகா1ைமபல ெச3தன நானறிேய*

ஏ.றாய ேகஇர ; பக<

பிாியா2 வண7வ* எெபா>2

ேதா.றாெத* வயி.றி* அக பேய
7டேரா1 2டகி ?டகியிட

ஆ.ேற* அேய*அதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

2

4.1.1

ெந4ச ?ம ேகயிட மாகைவ$ேத*

நிைனயாெதா ேபா2 இ'தறிேய*

வ4ச மி2 ெவாப2 க@டறிேய*

வயி.ேறா1 2டகி ?டகியிட

ந4சாகி வ'ெத*ைன நAவதைன

நBகாம) 2ர'2 கர'2மிC

அ4ேச<ெம* னீஅதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

3

4.1.2

பணி'தாரன பாவக+ பா.றவ)9

ப1ெவ@டைல யி.பA ெகா@1ழ)

2ணி'ேதDம கா ெச32 வாழ<.றா.
E1கி*ற2 Fைல தவி$தளீ

பிணி'தாெபா ெகா@1ெம3 Gசவ)9
ெப.றேம.க' தீE.

டணி'தீர ேக+அதி ைகெகல

ெவ@டைலெகா@

ர டா ன$2ைற அ மேன.

4

?*ன ம ேய*அறி யாைமயினா*

?னி'ெத*ைன நA'2 ?டகியிட

பி*ைனய ேயம காH ப ேட*

E1கி*ற2 Fைல தவி$தளீ

4.1.3

5

த*ைனயைட' தாவிைன தீபத*ேறா
தைலயாயவ தகட னாவ2தா*

அ*னநைட யாஅதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

5

4.1.4

கா$தா+பவ காவ) இகI'தைமயா.

கைரநி*றவ க@1ெகா ெள*ெசா)A

நீ$தாய கய #க Jகியிட
நிைலெகா+H

வழி$2ைற ெயா*றறிேய*

வா$ைதயி2 ெவாப2 ேக டறிேய*
வயி.ேறா1 2டகி ?டகியிட

ஆ$தா#ன லாஅதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

6

சல Gெவா1 Kப

4.1.5

மற'தறிேய*

தமிேழாைச பாட) மற'தறிேய*

நல'தீகி<

உ*ைன மற'தறிேய*

உ*னாம

எ*னாவி* மற'தறிேய*

உல'தாதைல யி.பA ெகா@1ழ)வா3
உட<+ HFைல தவி$தளா3

அல'ேத*அ ேய*அதி ைகெகல
ர டா ன$2ைற அ மாேன.

7

உய'ேத*மைன வாIைகD

4.16

ஒ@ெபாH

ஒவதைல காவA லாைமயின)

வய'ேதDம கா ெச32 வாழ<.றா)

வAகி*ற2 Fைல தவி$தளீ

பய'ேதெய* வயி.றின க பேய
பறி$2#ர

ய$ தீ$திடநா*

அய'ேத*அ ேய*அதி ைகெகல
ர டா னா$2ைற அ மாேன.

8

வA$ேத*மைன வாIைக மகிI'தேய*

வ4ச மன ெமா* மிலாைமயினா.

4.1.7

6

சA$தாெலா வ2ைண யாமி)ைல"

சகெவ@7ைழ கா2ைட எ ெபமா*

கA$ேதெய* வயி.றி னக பேய

கலகி மலகி 1 கவ'2தி*ன

அ<$ேதன ேய*அதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

9

4.1.8

ெபா*ேபால மிளிவெதா ேமனியினீ

#ாி#*சைட NெமA D பிைறN

2*ேபகவ ைலபிணி ெய*றிவ.ைற

நBகாம. ர'2 கர'2மிC

எ*ேபாAக H ைம இனி$ெதளியா
அயாப1 வதி2 ேவயாகி)

அ*ேபஅைம D மதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

10

4.1.9

ேபா$தாயேகா ராைனயி* ஈாிேதா)
#றகாடர காநட மாடவ)லா3

ஆ$தானர க*றைன மா)வைரகீI

அட$தி ட+ ெச3த வ2கதா3

ேவ$2 #ர@ 1 வி>' 2 ெம>'தா)
எ*ேவதைன யான விலகியிடா3

ஆ$தா#ன) FIஅதி ைகெகல

ர டா ன$2ைற அ மாேன.

இ$தல

ந1நா <+ள2.

Eவாமிெபய - ர டாேனEவர, ேதவியா - திவதிைகநாயகி.
இபதிக

Fைலேநா3தீர ஓதியளிய2.

----------------

4.1.10

7

4.02 திெக(லவட$ர%டான*
திெக(லவட$ர%டான*

*திவதிைக$ர%டான எப+ இ+

ப- - கா.தார
11

E@ணெவ@ ச'தன" சா'24
Eட$ திக

FளாமணிD

வ@ண உாிைவ DைடD
வள

பவள நிற?

அகல

வளாய அர;

அ@ண) அர@?ர ேண
தி@ண* ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

12

4.2.1

G@டேதா ேகழ) எயி

ெபா*றிகI ஆைம #ரள

நீ@டதி@ ேடா +வல4 FI'2

நிலாகதி ேபாலெவ@ Q<

கா@ட7 #+ளி* சிற7
கல'தக

டக ெகாD

ஈ@1 ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

13

ஒ$த வட$திள நாக

உ$திர ப ட மிர@1

?$2 வடக@ ைகD

?ைள$ெத> Rவிைல ேவ<4

*சி$த வட?

அதிைக"

ேசBய ர ட4 FI'2

த$2 ெக #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

4.2.2

8

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
(*) சி$தவட
14

அ4ச வவ2 மி)ைல.

எ*ப2 இ$தல$27" சமீப$திAப2.

4.2.3

மடமா* மறிெபா. கைலD
ம>பா

ெபாைகயி) ைண

7டமா) வைரய தி@ேடா H

7னிசிைல 8$தி* பயி);

இடமா) த>விய பாக

இநில ேன.ற Eவ1'

தடமா ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல

15

4.2.4

பலபல காம$த ராகி

பைத$ெத> வாமன$ 2+ேள

கலமல கி 1$ திாிD

கணபதி ெய* களி

வலேம' திர@1 Eட

வா*கயி லாய மைலD

நலமா ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெத* மி)ைல

அ4ச வவ2 மி)ைல.

16

கர'தன ெகா+ளி விள7

கற7 2யி* ?ழ7

பர'த பதிென@ கண?

பயி*றறி யாதன பா 1

அரகிைட Jலறி வாள

அறிய படாதேதா 8$2

நிர'த ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல

4.2.5

9

அ4ச வவ2 மி)ைல.
17

4.2.6

ெகாைலவாி ேவைக அதH

7லேவா ல7ெபா. ேறா1

விைலெப சக 7ைழD

விைலயி) கபால கல

மைலமக+ ைகெகா@ட மா#
மணியா' தில7 மிட

உல; ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

18

4.2.7

ஆட) #ாி'த நிைலD

அைரயி) அைச$த அர;

பாட) பயி*ற ப)Gத

ப)லா யிரெகா+ கவி

நாட. காியேதா 8$2

ந*7ய ர ட4 FI'2

ஓ1 ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

19

4.2.8

F> மரவ$ 2கி<'

2கி)கிழி ேகாவண கீH

யாழி* ெமாழியவ+ அ4ச

அ4சா தவைர ேபா*ற

ேவழ ?ாி$த நிைலD

விாிெபாழி) ர ட4 FI'2

தா> ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

4.2.9

10

20

நர ெப> ைகக+ பி$2

நைக ந1க மைலைய

உரகெள) லாெகா@ ெட1$தா*
ஒ*ப2

ஒ*

அலற

வரக+ ெகா1$த+ ெச3வா*

வளெபாழி) ர ட4 FI'2

நிர # ெகல #ன<

உைடயா ெராவ தமநா

அ4Eவ தியாெதா* மி)ைல
அ4ச வவ2 மி)ைல.

இபதிக

4.2.10

சமணகேளவிய யாைன அ4E ப ஓதி அளிய2.

----------------

4. 03 திைவயா0

ப- - கா.தார
21

மாத பிைறக@ணி யாைன

மைலயா* மகெளா1 பா

ேபாெதா1 நீEம' ேத$தி

#7வா ரவபி* #7ேவ*

யா24 Eவ1 படாம)

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

காத* மடபி ேயா1

களி வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

22

ேபாழிள க@ணியி னாைன
G'2கி லாெளா1

வாழிய

பா

ேபா.றிெய* ேற$தி

வ டமி

டாடா வேவ*

ஆழி வலவனி* ேற$2

4.3.1

11

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

ேகாழி ெபைடெயா1 8

7ளி'2 வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

23

4.3.2

எாிபிைற க@ணியி னாைன

ேய'திைழ யாெளா1 பா

?ாி$த இலயக ளி 1

?கமல' தாடா வேவ*

அாி$ெதா> 7 ெவ+ ளவி

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

வாி7யி) ேபைடெயா டா

ைவகி வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

24

4.3.3

பிைறயிள க@ணியி னாைன

ெப3வைள யாெளா1 பா$

2ைறயிள

ப*மல Kவி$

அைறயிள

G7யி லா<

சிைறயிள

ேபைடெயா டா"

ேதாைள 7ளிர$ ெதா>ேவ*
ஐயா றைடகி*ற ேபா2
ேசவ) வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

25

ஏ1 மதிக@ணி யாைன

ஏ'திைழ யாெளா1

காெடா1 நா1 மைலD

பா

ைகெதா> தாடா வேவ*

ஆட லம'2ைற கி*ற

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

ேபைட மயிெலா1 8

4.3.4

12

பிைண'2 வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

26

4.3.5

த@மதி க@ணியி னாைன$

ைதய)ந) லாெளா1 பா

உ@ெமA சி'ைதய னாகி

உணரா ;கா வேவ*

அ@ண லம'2ைற கி*ற

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

வ@ண பக*றிெலா டா

ைவகி வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

27

4.3.6

கமதி க@ணியி னாைன

காாிைக யாெலா1 பா

வெவா1 வ@ண மிர@1

வா3ேவ@ 1வெசா)A வாIேவ*

அயிைண ஆ7 கழலா*

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

இ7ர ல*னேதா ஏன

இைச'2 வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

28

வி # மதிக@ணி யாைன

ெம)Aய லாெளா1 பா

ெப #ல காைல ெய>'2

ெபமல ெகா3யா வேவ*

அகல

ெபா*மணி D'2

ஐயா றைடகி*ற ேபா2

ககைல ேபைடெயா டா

கல'2 வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

4.3.7

13

க@டறி யாதன க@ேட*.
29

4.3.8

?.பிைற க@ணியி னாைன

ெமா37ழ லாெளா1 பா

ப.றி கயிற கி)ேல*
பாD

ஆடா வேவ*

அ.ற+ ெப.நி* றாேரா

ைடயா றைடகி*ற ேபா2

ந.ைண ேபைடெயா டா

நாைர வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

4.3.9

க@டறி யாதன க@ேட*.
30

திக+ மதிக@ணி யாைன$

ேதெமாழி யாெளா1 பா

எக+ ந)7ெகா ெல'ைத

எனகினி ெய*னா வேவ*

அகிள மைகய ரா1

ஐயா ரைடகி*ற ேபா2

ைபகிளி ேபைடெயா டா

பற'2 வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

31

4.3.10

வளமதி க@ணியி னாைன
வா7ழ லாெளா1

கள; படாதேதா கால

பா

கா@பா* கைடகணி கி*ேற*

அள; படாதேதா ர*ேபா

ைடயா றைடகி*ற ேபா2

இளமண நா7 த>வி

ஏ வவன க@ேட*

க@ேட னவதி பாத

க@டறி யாதன க@ேட*.

4.3.11

14

இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ெச ெபா.ேசாதீEவர, ேதவியா - அற வள$தநாயகி.
இ2 இ'த$தல$திA7

ஆலயேம, கயிலாசமாக" Eவாமி தாிசன

க டைளயி டேபா2 ஓதியளிய பதிக .
--------------
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32

பாள

Gத$தி னா

பவள"ெசT வா3வ@ண$ தா

8ள ெம*?ைல யாைள

8ய ேகால$தி னா

ஓள ெவ@பிைற யா
ஆள

33

ஒளிதிகI Fல$தி னா
பா பைச$ தா

ஆ ரம'தஅ

மாேன

4.4.1

நாிைய 7திைரெச3 வா

நரகைர$ ேத;ெச3 வா

விரதெகா@ டாடவ) லா

வி"சி*றி நாெச3 வா

?ரசதி' தாைன ?*ேனாட

?*பணி' த*பக+ ஏ$த

அரவைர" சா$திநி* றா
ஆ ரம'தஅ

34

மாேன.

நீெம3 Gசவ) லா

நிைனபவ ெந4ச$2 ளா

ஏக' ேதறவ) லா

எாி#ைர ேமனியி னா

நா கர'ைதயி னா

4.4.2

15

நா*மைற க@ட$தி னா

ஆ சைடகர' தா
ஆ ரம'தஅ

35

மாேன.

4.4.3

ெகா #ந) ேவனி லவைன

7ைழய ?வ)ெச3 தா4

ெச #ன) ெகா@ெடயி) R*'
தீெயழ க@சிவ' தா

வ #ந. ெகா*ைறயி னா

வா க@ணி வா டம ெத3த

அ பர ஈாி யா

ஆ ரம'தஅ

36

மாேன.

4.4.4

ஊழி யளகவ) லா

உகபவ உ"சிD+ ளா'

தாழிள4 ெச4சைட யா'

த@ணம தி@ெகா யா'

ேதாழிய Kதிைட யாட$

ெதா>த யாக+ வணக

ஆழி வைளைகயி னா
ஆ ரம'தஅ

37

மாேன.

4.4.5

ஊதிைர ேவைலD+ ளா

உலகிற' ெதா@ெபா ளா4

சீத பாட<+ ளா4

ெசக@ விைடெகா யா

வாத G7ழ லாைள

மவி Dட*ைவ$ தவ

ஆதிைர நாHக' தா
ஆ ரம'தஅ

38

மாேன.

ெதாழ.கைக 2*னிநி* றா7$
ேதா*றி யளவ) லா

கழ.கைக ப*மல ெகா@1

4.4.6

16

காத) கன.றநி* றா

7ழ.கைக யாைளD+ ைவ$2
ேகால" சைடகர' தா

அழ.கைக ஏ'தவ) லா
ஆ ரம'தஅ

39

மாேன.4.4.7

ஆயிர' தாமைர ேபா<
ஆயிர

ஆயிர4 ேசவ யா
ெபா*வைர ேபா<

ஆயிர' ேதாHைட யா

ஆயிர ஞாயி ேபா<
ஆயிர

40

ஆயிர நீ@? யா
ேபக' தா

ஆ ரம'தஅ

மாேன.

4.4.8

டர காநி பா

விE பிைன ேவதி ெதாடர

ஓடர காகைவ$ தா

ஓகிேயா ழிD+ ளா

காடர காமகிI' தா

காாிைக யாக+ மன$2+

ஆடர க$திைட யா
ஆ ரம'தஅ

41

மாேன.4.4.9

ைபய4 Eடவி1 நாக

ப+ளிெகா+ வா+ள$ தா

ைகய4E நா*7ைட யாைன

கா)விர லாலட$ தா

ெபா3ய4சி வா3ைமக+ ேபசி

#கI#ாி' தாக+ ெச3D

ஐய4சி* அ#ற$ தா
--------------

ஆ ரம'தஅ

மாேன.

4.4.10

17
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42

ெம3ெயலா ெவ@ணீ ச@ணி$த
ேமனியா* தா+ெதா ழாேத

உ3யலா ெம*ெற@ணி உறிKகி
Dழித'ெத* உ+ள

வி 1

ெகா3Dலா மல"ேசாைல 7யி)8வ
மயிலா<

ஆ ரைர

ைகயினா. ெறாழா ெதாழி'2

கனியிக கா3கவ'த க+வேனேன.

43

4.5.1

எ*பி$தி நர #ேதா) #கெப3தி

ெட*ைனேயா உவ மாகி

இ*பி$தி ?*பி'த விைனதீ$தி
ெட*+ள ேகாயி லாகி

அ*பி$தி அேயைன 8ழா ெகா@
ட+ெச3த ஆ ரத

?*பி7

விதியி*றி ?ய)வி 1

காைகபி* ேபான வாேற.

44

4.5.2

ெப7வி$ெத* பாவ$ைத ப@ெடலா
7@டக+த4 ெசா)ேல ேக 1

உ7வி$ெத* உ+ள$தி* உ+ளி'த
க+ள$ைத$ த+ளி ேபாகி

அ7வி$2 பிணிகா  ஆ ெகா@1
பிணிதீ$த ஆ ரத

அகி7

விதியி*றி அறமிக

மற விைல7 ெகா@ட வாேற.

45

7@டானா3$ தைலபறி$2 7வி?ைலயா
நைககாணா 2ழித ேவைன

ப@டமா ப1$ெத*ைன பா)தைலயி.
ெறளி$2$த* பாத கா $

4.5.3

18

ெதா@ெடலா மிைசபாட$ K?வ)
அ+ெச3D

ப@ெடலா

ஆ ரைர

அறியாேத பனிநீரா.

பரைவெசய பாவி$ ேதேன.4.5.4

46

2*னாக$ ேதனாகி$ 2"சனவ

ெசா.ேக 1$ 2வவா3 ெகா@1

எ*னாக$ திாித'தீ கிைகேய.

றிட;@ட ஏைழ ேய*நா*

ெபா*னாக$ தேயைன #கெப32
ெபா ப1$த ஆ ரைர

எ*னாக$ தி$தாேத ஏத*ேபா
காதனா3 அகப

47

ேடேன.4.5.5

பேபாதி பவணனா3 பறி$தெதா
தைலேயாேட திாித ேவைன

ஒேபாட ேவா2வி$ெத* உ+ள$தி*
உ+ளி'த 7தி கா 

அேபாைத கேபா2

அயவக

கார?தா ஆ ரைர

எேபா2 நிைனயாேத இ டைறயி*
மல1கற' ெத3$த வாேற.

48

கதிெயா*

4.5.6

அறியாேத க@ணழல$

தைலபறி$2 ைகயி) உ@1

பதிெயா* ெந1தி பலகாண
நைகநாணா 2ழித ேவ.7

மதித'த ஆாி) வாேதைன

வா3ம1$2 பகி உ3D

விதியி*றி மதியிAேய* விளகிக
மி*மினி$தீ கா3'த வாேற.

49

Gைவயா3$ தைலபறி$2 ெபாறிய.ற
சம@நீச ெசா)ேல ேக 1

4.5.7

19

காவிேச க@மடவா க@ேடா 

கதவைட7 க+வ ேன*ற*

ஆவிைய ேபாகாேம தவி$ெத*ைன
யா ெகா@ட ஆ ரைர

பாவிேய* அறியாேத பாVாி.

பயிக # ெக3$த வாேற.

50

4.5.8

ஒ டாத வாள;ண #ர R*
ஓர பி* வாயி* ழ

க டாைன காமைனD காலைனD
க@ணிெனா1 காA* ழ

அ டாைன ஆாி) அ மாைன
ஆவ"ெச. ற7 ேராத'

த டாைன" சாராேத தவமிக

அவ4ெச32 தகி ேனேன.

51

4.5.9

ம$தாேனா வ)லரக* ஈைர'2
?யிெனா1 ேதாH' தாH

இ$தாைன எழி)?ளாி$ தவிசி*மிைச

இ$தா*ற* தைலயி ெலா*ைற

அ$தாைன ஆாி) அ மாைன
ஆலால

உ@1 க@ட

க$தாைன கதாேத க பிக
--------------

இ #க$ ெத3$த வாேற.
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வனபவள வா3திற'2 வானவ7'
தானவேன எ*கி* றாளா.

சினபவள$ தி@ேடா +ேம. ேச'தில7
ெவ@ணீ.ற* எ*கி* றாளா)

அனபவள ேமகைலேயா டபாைல

4.5.10

20

கபாலா* எ*கி* றாளா.

கனபவள4 சி'2 கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

53

4.6.1

வ@1ல; ெகா*ைற வள#*

சைடயாேன எ*கி* றாளா)

வி@டல'2 நாவேதா ெவ+ெளக
நா@மல@ ெட*கி* றாளா)

உ@டயேல ேதா*வேதா உ$தாிய
ப 1ைடய* எ*கி* றாளா.

க@டயேல ேதா* கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

54

4.6.2

பிற'திைளய திகெள ெப மா*
?ேமல ெத*கி* றாளா)

நிறகிள 77ம$தி* ேமனி

யவ*நிறேம ெய*கி* றாளா)

மறகிளேவ. க@ணா+ மணிேச

மிட.றவேன ெய*கி* றாளா.

கறேகாத ம)7 கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

55

4.6.3

இ பா'த Fல$த* ஏ'திேயா

ெவ@ம>வ* எ*கி* றாளா.

E பா'த மலெகா*ைற" E@ணெவ@
ணீ.றவேன எ*கி* றாளா.

ெப பால னாகிேயா பி4ஞக

ேவட$த* எ*கி* றாளா.

க பான) G7 கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

56

பழியிலா* #க>ைடய* பா)நீ.றா*
ஆேன.ற* எ*கி* றாளா)

விழிDலா

ெப'தடக@ இர@ட)ல

4.6.4

21

R*ளேவ எ*கி* றாளா.

EழிDலா

வகைக ேதா3'த

சைடயவேன எ*கி* றாளா.

கழிDலா4 FI'த கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.
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4.6.5

ப@ணா'த ைண பயி*ற

விரலவேன எ*கி* றாளா)

எ@ணா #ரெமாி$த எ'ைத

ெபமாேன எ*கி* றாளா.

ப@ணா ?ழவதிர பாடேலா

டாடலேன எ*கி* றாளா.

க@ணா G4ேசாைல கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.
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4.6.6

?தி4 சைட?ேம) ?I7
இளநாக

எ*கி* றாளா)

அ2க@ டதனேக ேதா*
இளமதிய

எ*கி* றாளா.

ச2ெவ@ பளி7 7ைழகாதி*

மி*னி1ேம எ*கி* றாளா.

கதி?$த4 சி'2 கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

59

4.6.7

ஓேராத ேமாதி உலக

பAதிாிவா* எ*கி* றாளா)

நீேராத ேமற நிமி#*

சைடயாேன எ*கி* றாளா.

பாேராத ேமனி பவள

அவனிறேம எ*கி* றாளா.

காேராத ம)7 கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

60

வாலா' திக+ வள#*

4.6.8

22

சைடயாேன எ*கி* றாளா)

ஊலா

ெவ@டைலெகா@ X

பAதிாிவா* எ*கி* றாளா.

ேதலா ேகாைத திைள7'

திமாப* எ*கி* றாளா.

காலா4 FI'த கழிபாைல"

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

61

4.6.9

அடபாிய இராவணைன அவைரகீI
அட$தவேன எ*கி* றாளா.

Eடெபாிய திேமனி" E@ணெவ@
ணீ.றவேன எ*கி* றாளா)

மட.ெபாிய ஆA*கீI அற நா)வ

க*ைர$தா* எ*கி* றாளா.

கட.கவி FI'த கழிபாைல"

4.6.10

ேசவாைன க@டா+ ெகா)ேலா.

இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - பா)வ@ணநாத, ேதவியா - ேவதநாயகிய ைம.
--------------

4. 07 திஏகப
ப- - கா.தார
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கரவா1

விரவா1

வ*ென4ச காியாைன கரவாபா)
ெபமாைன விைடேய

வி$தகைன

அரவாட" சைடதாழ அைகயினி) அனேல'தி
இரவா1

63

ெபமாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

4.7.1

ேதேனா7 கிளிமழைல உைமேக+வ* ெச> பவள'
தாேனா7' திேமனி தழ<வா4 சகரைன
வாேனா7
ஏேனா7

வளமதிேச சைடயாைன வாேனா7

ெபமாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

4.7.2

23

64

ைகேபா2 மலKவி காதA$2 வாேனாக+
?ேபா2

?சா3$2$ ெதாழநி*ற ?த)வைன

எேபா2

இனியாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

அேபா2 மலKவி ஐ #ல

65

அக$தடகி

அ@டமா3 ஆதியா3 அமைறேயா ைட Gத

பி@டமா3 உல7ேகா ெப3ெபாளா

பி4ஞகைன$

ெதா@டதா மலKவி" ெசா*மாைல #ைனகி*ற

இ@ைடேச சைடயாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

66

பாேற ப1தைலயி. பAெகா+H
ஏேற

பர பரைன

ெபமாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

Gசைன Gசைனக+ உகபாைன Gவி*க@
ஈசைன எ மாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

வ)லாைன வ)லாக+ மன$2ைறD

ைம'தைன"

இ)லாைன எ மாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

4.7.7

விாி$தாைன நா)வ7 ெவTேவ ேவதக+
#ாி$தாைன பத4ச'தி ெபாHவா

#@ணியைன$

தாி$தாைன கைகநீ தாIசைடேம) மதி)R*
எாி$தாைன எ மாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

70

4.7.6

ந)லாைன ந)லான நா*மைறேயா டாறக

ெசா)லாைன" ெசா)லா'த ெபாளாைன$ 2கேள2

69

4.7.5

ேதசைன$ ேதசக+ ெதாழநி*ற திமாலா.
வாசைன மைலநிலநீ தீவளிஆ காசமா

68

4.7.4

ஆேற சைடயாைன ஆயிர ேப ர மாைன
நீேற திேமனி நி*மலைன ெந1'Kவி

67

4.7.3

ஆக ப$ தரவைணயா* அய*அறித. காியாைன
பாக ெப@ ணா@பாக மா3நி*ற பEபதிைய

4.7.8

24

மாக ப மைறேயா2 இைறயாைன மதி.க"சி
ஏக ப ேமயாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

71

4.7.9

அ1$தாைன உாி$தாைன அ"Eன.7 பாEபத
ெகா1$தாைன 7லவைரேய சிைலயாக 8ர #

ெதா1$தாைன #ரெமாிய" Eைனம)7 கயிலாய

எ1$தாைன$ த1$தாைன எ*மன$ேத ைவ$ேதேன.

இ$தல

4.7.10

ெதா@ைடநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ஏகா பரநாத, ேதவியா - காமா சிய ைம.

------------

4. 08 சிவென5ேமாைச

ப- - பிய.ைதகா.தார
பிய.ைதகா.தார

72

சிவென ேமாைசய)ல தைறேயா ;லகி.
றிநி*ற ெச ைம Dளேத

அவேமா ைரய?@ணி யதளாைட யாவ
தத*ேமெலா ராட லரவ

கவணள ;+ளஉ@7 காிகா1 ேகாயி)
கலனாவ ேதா1 கதி)

அவன2 ெப.றிக@1 மவனீைம க@1
மகேநவ ேதவ ரவேர

73

4.8.1

விாிகதி ஞாயிற)ல மதிய)ல ேவத
விதிய)ல வி@B நில'

திாித வாDவ)ல ெசதீD ம)ல
ெதளிநீ ம)ல ெதாியி)

அாித க@ணியாைள ஒபாக மாக
அ+கார ண$தி) வவா

எாியர வாரமாப இைமயா ம)ல
இைமபா ம)ல இவேர.

74

ேத3ெபா ெவ+ைளGசி யத*ேமேலா திக+

4.8.2

25

திலக

பதி$த Yதல

கா3கதி ேவைலநீல ஒளிமா மிட.ற
காிகாட காேலா கழல

ேவDட னா1ேதாளி அவ+வி ம ெவ3ய
ம>சி ேவழ;ாி ேபா$

ேதயிவ ரா1மா

இவ+காB மா

இ2தா னிவேகா ாிய)ேப.

75

4.8.3

வளெபாறி யாைம#)கி வளேகாைத ைவகி
வேதா<

J< வளர

கிளெபாறி நாகெமா* மிளிகி*ற மாப
கிளகா1 நா1 மகிIவ

நளிெபாறி ம4ைஞய*ன தளிேபா*ற சாய
லவ+ேதா* வா3ைம ெபகி

7ளிெபாறி வ@1பா1 7ழலா ெலா$தி
Dள+ேபா) 7லாவி Dடேன.

76

4.8.4

உைறவ2 கா1ேபா< ?ாிேதா <1ப
விைட5வ ேதா1 கலனா

இைறயிவ வா> வ@ண மி2ேவ< மீச
ெராபா Aைச'த ெதாபா)

பிைறYத) ேபைதமாத உைமெய* நைக
பிறIபாட நி* பிைணவா*

அைறகழ) வ@1பா1

அநீழ லாைண

கடவா தமர லேக.

77

4.8.5

கணிவள ேவைகேயா1 கதிக+ க@ணி
கழ)கா) சில ப அழகா

அணிகிள ராரெவ+ைள தவIE@ண வ@ண
மியலா ெராவ ாிவ

மணிகிள ம4ைஞயால மைழயா1 ேசாைல
மைலயா* மக 7 மிைறவ

அணிகிள ர*னவ@ண

அவ+ வ@ணவ@ண

அவவ@ண வ@ண

அழேல.

4.8.6

26

78

நைகவல ெகா*ைற2* ந7ெவ@ டைலய
நளிகைக த7 ?ய

மிைகவள ேவதகீத ?ைறேயா1

வ)ல

கைறெகா+ மணிெச3 மிடற

?ைகவள ேகாைதமாத ?னிபா1 மா
ெமாியா1 மா மிவைக

பைகவள நாக சி மதிய7 மா
மி2ேபா<

79

ஈச ாிய)ேப. 4.8.7

ஒளிவள கைகத7 ெமாளிமா லய*ற
ட)ெவ'2 ய Eடநீ

றணிகிள ராரெவ+ைள தவIE@ண வ@ண
தமியா ெராவ ாிவ

களிகிள ேவட?@ேடா  கடமா ;ாி$த
உைடேதா) ெதா1$த கலனா

அணிகிள ர*னெதா)ைல யவ+பாக மாக
எழி)ேவத ேமா2 மவேர.

80

மைலமட மைகேயா1

4.8.8

வடகைக நைக

மணவாள ராகி மகிIவ

தைலகல னாக;@1 தனிேய திாி'2
தவவாண ராகி ?ய)வ

விைலயிA சா'தெம* ெவறிநீ Gசி
விைளயா1

ேவட விகித

அைலகட) ெவ+ள?. மலற கைட'த
அழ)ந4ச ?@ட வவேர.

81

#2விாி ெபா*ெசேயாைல ெயாகாேதா கா2
Eாிசக நி* #ரள

விதிவிதி ேவதகீத ெமாபா1 ேமாத
ெமாபா1 ெம)ல ந7மா)

ம2விாி ெகா*ைற2* சைடபாக மாத
7ழ)பாக மாக வவ

4.8.9

27

இ2இவ வ@ணவ@ண
-----------------

இவ+வ@ண வ@ண

எழி)வ@ண வ@ண மிய)ேப.

4.8.10

4. 9 திஅகமாைல
ப- - சாதாாி

82

தைலேய நீவணகா3 - தைல
மாைல தைலகணி'2

தைலயா ேலபA ேத' தைலவைன$
தைலேய நீவணகா3.

83

க@கா+ கா@மி*கேளா - கட)
ந4E@ட க@ட*ற*ைன
எ@ேடா + சிநி* றா1

க@கா+ கா@மி*கேளா.

84

பிரா*ற*ைன

எ மிைற ெச பவள

ெசவிக+ ேக@மி*கேளா.

எேபா24

கா1ைற ?கணைன
Rேக நீ?ரலா3.

4.9.4

வாேய வாI$2க@டா3 - மத
யாைன Dாிேபா$2

ேப3வாI கா டக$ தா1

வாேய வாI$2க@டா3.

87

4.9.3

Rேக நீ?ரலா3 - ?2

வாேக ேநாகிய மைக மணாளைன

86

4.9.2

ெசவிகா+ ேக@மி*கேளா - சிவ*

எாிேபா) ேமனிபி ரா*றிற

85

4.9.1

பிரா*ற*ைன

ெந4ேச நீநிைனயா3 - நிமி

4.9.5

28

#*சைட நி*மலைன

ம4சா 1 மைல மைக மணாளைன
ெந4ேச நீநிைனயா3.

88

ைககா+ 8பி$ெதாழீ - க

மாமல Kவிநி*

ைபவா3 பா பைர யா$த பரமைன
ைகக+ 8பி$ெதாழீ.

89

ேகாயி) வல வ'2

வாைக யா.பயென*.

க@ட ைறேகாயி)

கா)க ளா.பயென*.

ெகா@1 ேபா ெபா>2
7.றா ஆளேரா.

4.9.10

இமா' திப*ெகாேலா - ஈச*

ப)கண$ ெத@ணப 1"

சிமா ேன'தித* ேசவ கீI"ெச*ற
கிமா' திப*ெகாேலா.

93

4.9.9

உ.றா ராளேரா - உயி

7.றா ல$2ைற 8$தன) லா)நம

92

4.9.8

கா)க ளா.பயென* - கைற

ேகால ேகா#ர ேகாகர ண4Fழா

91

4.9.7

ஆைக யா.பயென* - அர*
Gைக யால  ேபா.றி ெய*னாதவிT

90

4.9.6

ேத க@1ெகா@ேட* - தி

மாெலா1 நா*?க'

ேத$ ேதெடாணா$ ேதவைன எ*ேள

4.9.11

29

4.9.12

ேத க@1ெகா@ேட*.

-------------

4. 10 திெக(லவாண2
ப- - கா.தார

94

?ைளகதி இள பிைற RIக ெவ+ளநீ

வைள$ெத> சைடயின மழைல ைணய

திைள$தேதா மா*ம> ைகய ெச3யெபா*
கிைள$2ழி$ ேதா*றி1 ெகல வாணேர.

95

ஏறின ஏறிைன ஏைழ த*ெனா
8றின 8றின ேவத

அக?

ஆறின ஆறி1 சைடய பக?

கீறின ;ைடயின ெகல வாணேர.
96

ட பழ ெக>2வ ?>2

ெவ@ணிலா

கிட'தழ ெக>திய ெகல வாணேர.

ெகா>மணி ெந1வைர ெகாHவி ேகா னா

ெக>மணி அரவின ெகல வாணேர.
7>வின ெதா>ெத>

4.10.4

அய ேம)விைன

த>வின க>;வ பவள ேமனிய

ம>வின மா*மறி ைகய மைகைய
ெக>வின ேயாகின ெகல வாணேர.

99

4.10.3

வி>மணி அயிெலயி. ற # ெவ3யேதா

ெச>மணி மிட.றின ெச3ய ெவ3யேதா

98

4.10.2

விட'திகI ெக>த மிட.ற ெவ+ைளநீ
பட'தழ ெக>த சைடயி. பா3#ன)

97

4.10.1

அைகயி) அனெலாி ேய'தி யாெற

4.10.5

30

மைகைய" சைடயிைட மணப மா)வைர

நைகைய பாக? நயப ெத*றிைச

ெகைகய ெதனப1 ெகல வாணேர.

100

கழி'தவ தைலகல ேன'தி கா1ைற'

திழி'தவ ெராவெர* ெற+க வாIபவ
வழி'திழி ம2கர மிழ.ற ம'திக+

கிழி'தேத* Yகத ெகல வாணேர.

101

கிட'தபா

கிட'தபா

பவைளேயா மயிெல* ைறDற
ஏகேவ

கிட'2தா* ந7தைல ெகல வாணேர.

4.10.8

ெவறிD விாிசைட #ரள சிேயா

ெபாறிD #ADாி யைரய தாக;

ெநறிD 7ழ<ைம பாக மாக;

கிறிபட உழிதவ ெகல வாணேர.

103

4.10.7

ப7க@ டாிைவ ேப2ற

கிட'தநீ" சைடமிைச பிைறD

102

4.10.6

4.10.9

G@டேதா அரகைன ெபாவி) மா)வைர$

K@1ேதா ளைவபட அட$த தாளினா
ஈ@1நீ கமலவா3 ேமதி பா3தர

கீ@1ேத* ெசாாித ெகல வாணேர.

--------------

4.10.10

4. 11 நமசிவாயபதிக
ப- - கா.தார

104

ெசா.ைண ேவதிய* ேசாதி வானவ*

ெபா.ைண$ தி'த ெபா'த ைகெதாழ
க.ைண G ேயா கடA. பா3"சி
ந.ைண யாவ2 நம"சி வாயேவ.

4.11.1

31

105

Gவி ககல

ெபா7 தாமைர

ஆவின ககல அரன4 சா1த)
ேகாவி ககல ேகா ட மி)ல2
நாவி ககல

106

நம"சி வாயேவ.

வி@Bற அ1கிய விறகி* ெவTவழ)

உ@ணிய #கிலைவ ெயா* மி)ைலயா
ப@ணிய ;லகினி. பயி*ற பாவ$ைத

ந@ணிநி* றப2 நம"சி வாயேவ.
107

இ1க@ப

கி

வி1கி. பிராென* வின;ேவா ம)ேலா
ந1க$ைத ெக1ப2 நம"சி வாயேவ.
ெவ'தநீ றகல

அ'தண ககல அமைற யாறக'

நகH ககல நம"சி வாயேவ.

நலமில* நாெடா ந)7 வா*நல*

நலமிக ெகா1ப2 நம"சி வாயேவ.

4.11.6

னா உலகினி) வி>மிய ெதா@டக+
8னா அ'ெநறி 8" ெச*ற<

ஓேன ேனா"ெச* வ கா@ட<
நாேன* நா. நம"சி வாயேவ.

111

4.11.5

சலமில* சகர* சா'த வகலா)
7லமில ராகி< 7ல$தி. ேக.பேதா

110

4.11.4

விரதி க ெகலா

திகH ககல' திக> நீ@?

109

4.11.3

இர'தி யாைரD

அ1க.கீI கிடகி மளி* நா?.ற

108

4.11.2

இ)லக விளக2 இ+ ெக1ப2

ெசா)லக விளக2 ேசாதி D+ள2

4.11.7

32

ப)லக விளக2 பல கா@ப2

4.11.8

ந)லக விளக2 நம"சி வாயேவ.

112

?*ெனறி யாகிய ?த)வ* ?கண*
த*ெனறி ேயசர ணாத) தி@ணேம

அ'ெநறி ேயெச*ற கைட'த வெகலா

ந*ெனறி யாவ2 நம"சி வாயேவ.
113

4.11.9

மாபிைண த>விய மாேதா பாக$த*

Gபிைண தி'த ெபா'த ைகெதாழ
நாபிைண த>விய நம"சி வாயப$

ேத$தவ) லாதம கி1க ணி)ைலேய.

4.11.10

இ2 சமணக+ க./ணி.க  கடAேல I$தினேபா2 ஓதியளிய2.
---------------

4. 12 திபழன

ப- - பழ.தகராக

114

ெசா*மாைல பயி)கி*ற 7யிAனகா+ ெசா)9ேர

ப*மாைல வாிவ@1 ப@மிழ.

பழன$தா*

?*மாைல ந7திக+ ?கிIவிள7 ?"ெச*னி

ெபா*மாைல மாப*எ* #2நல?@ கIவாேனா.
115

க@டககா+ ?@டககா+ ைகைதகா+ ெந3த)கா+

ப@டரக ேவட$தா* பா ேடா வா பழன$தா*
வ@1லா' தடRIகி ம.றவென* தளிவ@ண

ெகா@டநா+ தானறிவா* 7றிெகா+ளா ெதாழிவாேனா.
116

4.12.1

*மைனகா4சி இள7ேக மற'தாேயா மத?க$த

பைனைகமா ;ாிேபா$தா* பலபா1 பழன$தா*

நிைனகி*ற நிைனெப)லா

உைரயாேயா நிகIவ@ேட

Eைன7வைள மலக@ணா+ ெசா./தா3" ேசாவாேளா.

4.12.2

33

* மைனகா4சிெய*ப2  17" சமீப$திA7 கா4சிமர .
117

#திையயா3 இனிையயா

G'ெத*றா) #றகா1

பதியாவ தி2ெவ* பலபா1

பழன$தா*

மதியாதா ேவ+விதைன மதி$தி ட மதிகைக

விதியாள* எ*யிேம) விைளயாட) வி1$தாேனா.
118

ம@ெபா'தி வாIபவ7

வி@ெபா'2 ேதவ7

ப@ெபா'த இைசபா1

க@ெபா'2
119

1ேபறா3 நி*றாைன

பழன4ேச அபைனெய*

ேபாIத$2 ைகவிடநா* கடேவேனா.

4.12.5

ெபாேகாத மா)கடA. #ற #ற ேபா3 இைரேத4

ெசகா)ெவ@ மடநாரா3 ெசய.ப1வ தறிேய*நா*

தேகால நெகா*ைற$ தாரளா ெதாழிவாேனா.
2ைணயார ?யகிேபா3$ 2ைறேச

4.12.6

மடநாரா3

பைணயார வார$தா* பா ேடா வா பழன$தா*

கைணயார இவிE பி. கயரண

ெபாெச3த

இைணயார மாப*எ* எழி)நல?@ கIவாேனா.
121

4.12.4

மாதீ$த ேவதிய7

அேகால வைளகவ'தா* அணிெபாழி)FI பழன$தா*

120

4.12.3

4.12.7

*8ைவவா3 மணிவர*றி ெகாழி$ேதா1 **காவிாிG

பாைவவா3 ?$திலக பா3'தா1

பழன$தா*

ேகாைவவா3 மைலமக+ேகா* ெகா)ேல.றி* ெகாயாைட

Gைவகா+ மழைலகா+ ேபாகாத ெபா>2ளேத.

*8ைவவா3மணி எ*ப2 Gமியினிட$தி) ெபா'திய ?$2க+ - அைவயாவன -

யாைனெகா #, ப*றிெகா #, நாக , பEவி*ப), Rகி.கB, ெகாகி*க>$2,

க.#+ள மாதக@ட

எ*மிTவிடகளி <@டாயி7 ?$2களா .

** காவிாிG பாைவவா3 ?$2 எ*ப2 நீ?$2 எனெகா+க. அைவ - ச7,
இபி, மீ*, தாமைரமல எ* மிைவகளி <@டா7 ?$2க+. இதைன

34

"சிைறெகா+ நீ$தரள$ திர)ெகாணி$தில$த" என$ திமாளிைக$ேதவ
அளி"ெச3த திவிைசபா, 2-வ2 பதிக

122

#+ளிமா* ெபாறியரவ

5-வ2 திபாடலா?ணக. 4.12.8

#+Hய$தா* மணிநாக

ப+ளியா* ெதா>ேத$த இகி*ற பழன$தா*

உ+Hவா விைனதீ7 எ*ைரப உலெக)லா
க+ளிேய* நா*இவ.ெக* கனவைளD கடேவேனா.

123

4.12.9

வ4சி$ெத* வைளகவ'தா* வாராேன யாயி
ப4சிகா. சிறக*ன

பர'தா7

பழன$தா*

அ4சிேபா3 கAெமAய அழேலா #

அGதி

74சிG வா3நி*ற ேசவயா3 ேகாையேய.

இ$தல

4.12.10

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ஆப$சகாய, ேதவியா - ெபாியநாயகிய ைம.

------------------

4.13 திைவயா0

ப- - பழ.தகராக
124

விடகிேல* அநாேய* ேவ@யகா) யாெதா*

இைடகிேல* அமணக+த

அற;ைறேக

டலமல'ேத*

ெதாடகி*ேற* உ*ைடய Kமல"ேச வகா@பா*

அைடகி*ேற* ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.
125

ெச பவள$ தி;வ திகIேசாதி 7ைழகாத

ெகா பம ெகாமகி. ேகா)வைளயா ெளாபாக

வ பவி>

மலெகா*ைற வளசைடேம) ைவ$2க'த

அ பவள ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.
126

4.13.1

நணியாேன ேசயாேன ந பாேன ெச ெபா*னி*

2ணியாேன ேதாலாேன E@ணெவ@ ணீ.றாேன

4.13.2

35

மணியாேன வானவ7 ம'தாகி பிணிதீ7

அணியாேன ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.
127

ஊழி$தீ யா3நி*றா3 உ+7வா உ+ள$தா3

வாழி$தீ யா3நி*றா3 வாI$2வா வாயாேன

பாழி$தீ யா3நி*றா3 படசைடேம. பனிமதிய

ஆழி$தீ ஐயாறா காளா3நா* உ3'ேதேன.
128

விைடயாேன விைடேயறி #ரெமாி$த வி$தகேன

அைடயாேன ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.

4.13.5

நீராேன தீயாேன ெநதியாேன கதியாேன

ஊராேன உலகாேன உடலாேன உயிராேன
ேபராேன பிைறFC பிணிதீ7

ெபமாென*

றாராத ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.
130

4.13.4

சைடயாேன சைடயிைடேய தவ>'த@ மதியாேன

உைடயாேன உைடதைலெகா@ X@ பA7ழ<

129

4.13.3

4.13.6

க@ணானா3 மணியானா3 க$தானா3 *அ$தானா3

எ@ணானா3 எ>$தானா3 எ>$திேகா இய)பானா3

வி@ணானா3 வி@ணிைடேய #ரெமாி$த ேவதியேன

அ@ணான ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.

* அ$தனாெய*பத.7 - உ@ணப1

ெபா+களாயின

என ெபா+ப1கி*ற2.
131

மி*னானா3 உமானா3 ேவத$தி* ெபாளானா3

ெபா*னானா3 மணியானா3 ெபாகட)வா3 ?$தானா3

நி*னானா இவ7 கா@பாிய நிமிேசாதி

அ*னாேன ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.
132

4.13.7

?$திைசD #ன.ெபா*னி ெமா3பவள ெகாழி$2'த

ப$தபல நீRIகி பலகா<

பணி'ேத$த

4.13.8

36

எ$திைசD வானவக+ எ ெபமா ெனனஇைற4E

அ$திைசயா
133

ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.

4.13.9

கவைரFI கடAலைக ேகாமாைன க$தழிய$

திவிரலா) உதகரண4 ெச32க'த சிவR$தி

ெபவைரFI ைவயக$தா ேபந'தி எ*ேற$2

அவைரFI ஐயாற காளா3நா* உ3'ேதேன.

--------------

4.13.10

4.14 தச7ராண

ப- - பழப8 ர
134

பவைர ெயா*E.றி அரவைக வி ட
இைமேயா இாி'2 பயமா3$

திெந1 மா)நிற$ைத அ1வா* விE #
E1வா ென>'த விைசேபா3

ெபகிட ம.றித.ெகா பிதிகார ெமா*ைற
அளா3 பிராேன என<

அ+ெகா1 மாவிட$ைத எாியாம) உ@ட
அவன@ட அ@ட ரரேச.

135

4.14.1

நிரெவாA ெவ+ளம@ ெந1வ@ட Rட
நிலநி* த ப ம2வ

பரெமா ெத3வெம3த இ2ெவாப தி)ைல
யிபா< நி* பணிய

பிரம மா<ேமைல ?ேயா1 பாத
அறியாைம நி*ற ெபாிேயா*

பர?த லாயேதவ சிவனாய R$தி
யவனா நமேகா சரேண.

136

கால? நா+க+ஊழி பைடயா ?*ஏக
உவாகி Rவ உவி)

சால; மாகிமிக சமயக ளாறி*
உவாகி நி*ற தழேலா*

4.14.2

37

ஞால? ேமைலவி@ேணா 1லேக> ?@1
7றளாேயா ராA* இைலேம)

பால மாயவ.ேகா பரமாய R$தி
யவனா நமேகா சரேண
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நீ1ய ம@Bவி@B

4.14.3

ெந1ேவைல 7*ெறா

1லேக> ெம7 நAய"

Fய ைகயராகி இைமேயா கணக+
2திேயாதி நி* ெதாழ<

ஓய தாக*ற* உடல
ஒழியாத ேகாப

பிள'2

ஒழிய

ஆய மாநட$ெத மனலா பாத

4.14.4

அைவயா நமேகா சரேண

138

நிைலவA இ*றிெய7

நிலேனா1 வி@B

நிதன4ெச3 ேதா1 #ரR*

றைலநA வ4சிேயா அாிேயா1 ேதவ
அரண

#க$த* அளா.

ெகாைலநA வாளிRள அரவைக நாB
அன)பாய நீ #ரமா

மைலசிைல ைகயிெலா)க வைளவி$த வ+ள
லவனா நமேகா சரேண.
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4.14.5

நீலந* ேமனிெசக@ வைளெவ+ ெளயி.ற
ெனாிேகச* ேந வநா+

காைலந* மாைலெகா@1 வழிபா1 ெச3D
அளவி*க@ வ'2 7கி

பாலைன ஓடேவாட பயெம32 வி$த
உயிவT; பாச

வி1ம

காலைன 1ெச3த கழ)ேபா<
ெதா>ேதா2 F1 கழேல.

140

அ@ட

உயதவ மிகதக* உயேவ+வி த*னி)
அவிD@ண வ'த இைமேயா

4.14.6

38

பய? ெம"சனகி மதிேயா ?.ற
பக@1 நி* பயமா3

அயெனா1 மா<ெமக ளறியாைம யாதி
கமிெய* றிைற4சி யகல"

சய? த*ைமக@ட தழ)வ@ண* எ'ைத
கழ)க@1 ெகா+ைக சரேண.

141

4.14.7

நலமA மைகநைக விைளயா ேயா
நயன$ தலக+ கரமா

உலகிைன ஏ>?. இ+Rட Rட
இேளாட ெந.றி ஒக@

அலதர அ4சிம.ைற நயனைக வி 1
மடவா+ இைற4ச மதிேபா)

அலத ேசாதிேபால அலவி$த ?க@
அவனா நமேகா சரேண.

142

4.14.8

கைழப1 கா1ெத*ற) 7யி)8வ அ4E
கைணேயா* அைண'2 #க<

மைழவ வ@ண*எ@ணி மகேவாைன வி ட
மலரான ெதா ட மதன*

எழி)ெபா ெவ'2ழ இைமேயா கணக+
எாிெய* றிைற4சி யகல$

தழ)ப1 ெந.றிஒ.ைற நயன4 சிவ'த
தழ)வ@ண* எ'ைத சரேண

143

.

4.14.9

தடமல ஆயிரக+ 7ைறெவா*ற தாக
நிைறெவ* த*க ணதனா)

உட*வழி பா1ெச3த திமாைல ெய'ைத
ெபமா* உக'2 மிக;

Eடர யா*?ய* Eழ)வி$ தரக*
இதய

பிள'த ெகா1ைம

அட)வA ஆழியாழி யவ களி$த
அவனா நமேகா சரேண.

4.14.10

39

144

க1கிய ேதெசலா2 கயிலாய மீ2
கேத<* ர

ஒழிநீ

?17வ த*த*ம ெமனநி* பாக*
ெமாழிவாைன ந* ?னியா

வி1வி1 ெவ*ெச* விைர;. றரக*
வைரD. ெற1க ?ேதா+

ெந1ெந1 இ.ழ விர<.ற பாத

4.14.11

நிைன;.ற ெத*ற* மனேன.

----------------------

4.15 பாவநாச9திபதிக

ப- - பழப8 ர
145

ப.ற. றாேச. பழ பதிைய பாF நிலாய பவள$ைத"

சி.ற

பல$ெத' திகIகனிைய$ தீ@ட. காிய தி;ைவ

*ெவ.றி 5ாி) விாிEடைர விமல ேகாைன$ திைரFI'த
ஒ.றி 5ெர

உ$தமைன உ+ள$ 2+ேள ைவ$ேதேன.

* ெவ.றி5ெர*ப2 ைவ#$தலகளிெலா*.
146

ஆைன காவி) அணகிைன ஆ நிலாய அ மாைன

கான ேப க ைய காZ ?ைள$த க பிைன

வான ேபரா வ'ேத$2

வா3R வா>

வல #ாிைய

மான கயிைல மழகளி.ைற மதிைய" Eடைர மறேவேன.
147

4.15.2

மதிய க@ணி ஞாயி.ைற மயக' தீ7 ம'திைன

அதிைக RK அரசிைன ஐயா றம'த ஐயைன
விதிைய #கைழ வாேனாக+ ேவ@$ ேத1

விளகிைன

ெநதிைய ஞான ெகா>'திைன நிைன'ேத. 7+ள
148

4.15.1

நிைற'தேத. 4.15.3

#ற ப ய$ெத ?$திைன #க% இல7 ெபா*னிைன

*உற'ைத ேயா7 சிராப+ளி உலக

விள7 ஞாயி.ைற

கற7 மவி க>7*றி. கா@பா காB க@ணாைன

அற4FI அதிைக ர ட$ தாிமா* ஏ.ைற அைட'ேதேன.

40

* உற'ைதெய*ப2 உைற5.
149

4.15.4

ேகால காவி. 7மணிைய *7டR 7ைறD

விட?ணிைய

ஆல கா  ல'ேதைன அமர ெச*னி யா3மலைர

பாA. றிக>

ைபகனிைய பரா3$ 2ைறெய

பE ெபா*ைன"

Fல$ தாைன$ 2ைணயிAைய$ ேதாைள 7ளிர$ ெதா>ேதேன.

*7டRெக*ப2 7 பேகாண .
150

மக <ைறDமா ணிக$ைத வல4 Eழியி* மாைலைய

ககா -ாி. க.பக$ைத கா@ட. காிய கதிெராளிைய

ெபேவ [ெர

பிறபிAைய ேபB வாக+ பிாிவாிய

திவா4 சிய$ெத4 ெச)வைன" சி'ைத D+ேள ைவ$ேதேன.
151

எழிலா இராச சிக$ைத இராேம" Eர$ெத

7ழலா ேகாைத வைரமாபி. 7.றா ல$ெத 8$தைன

அழலா வ@ண$ த மாைன அ*பி லைண$2 ைவ$ேதேன.

மாைல$ ேதா*

வளமதிைய மைறகா

4.15.7

1ைறD மணாளைன

ஆைல க பி னி*சா.ைற அ@ணா மைலெய

அ@ணைல"

ேசாைல$ 2$தி நகேமய Eடாி. றிக>' 2ளகிAைய

ேமைல வாேனா ெபமாைன விபா) வி>கி யி ேடேன.
153

4.15.6

எழிேல.ைற

நிழலா ேசாைல ெந1கள$2 நிலாய நி$த மணாளைன

152

4.15.5

4.15.8

ேசா.$ 2ைறெய4 ேசாதிைய$ 2$தி ேமய Kமணிைய

ஆ.றி. பழன$ த மாைன ஆல வாெய மமணிைய

நீ.றி. ெபாA'த நிமிதி@ேடா + ெந3$தா ன$ெத' நிலா"Eடைர$

ேதா.ற கடைல அடேல.ைற$ ேதாைள 7ளிர$ ெதா>ேதேன. 4.15.9
154

#$K ைறD

#னிதைன Gவ ண$ெத

ேபாேர.ைற

வி$தா3 மிழைல ?ைள$தாைன ேவ+வி 7ெய

ேவதியைன

ெபா3$தா #ரR* ெறாி$தாைன ெபாதியி) ேமய #ராணைன

ைவ$ேத* எ*ற* மன$2+ேள *மா$K ேமய ம'ைதேய.

41

* மா$Kெர*ப2 - திவாமா$K.
155

4.15.10

?'தி$ தாேன ?ைள$தாைன Rாி ெவ+ேள /'தாைன

அ'தி" ெசTவா* பயாைன அரக னா.ற) அழி$தாைன"

சி'ைத ெவ+ள #னலா " ெச4ெசா* மாைல யேச$தி

எ'ைத ெப மா* எ*ென மா* எ*பா பாவ நாசேம.

---------------

4.15.11

4. 16 தி7க:2
ப- - இ.தள

156

ெச3ய ெவ@Qல கமா* மறி2+H
ைகய கைனகழ) க ய காAன

ெம3ய ெம3'நி* றவக)லா தவெக*

ெபா3ய #க% #ாிசைட யாேர.
157

ேமகந) ஊதிய மி*ேபா) மிளிசைட

பாக மதிYத லாைளேயா பாக$த

நாக வைளயின நாக ;ைடயின
ேபாக #க% #ாிசைட யாேர.

158

க'தாI 7ழAD' தா? கல'2

ெபா'தா #க% #ாிசைட யாேர.
அகா அணிவட

4.16.3

ஆக$த நாக$த

நகா இளமதி க@ணிய நாெடா

உகா தைலபி$ 2*பA 8ெதா

#கா #க% #ாிசைட யாேர.
160

4.16.2

ெப'தாI சைட? ேம.பிைற F

தி'தா மன?ைட யாதிற$ ெத*

159

4.16.1

ஆ$தா உயிர1

அ'தக* ற*ட)

4.16.4

42

ேப$தா பிைறYத. ெப@ணி*ந) லா+உ க

8$தா மபி. ெகாைலகளி. றீாி

ேபா$தா #க% #ாிசைட யாேர.
161

Kம* Eறவ' 2ைத'த ெகாDைட

காம* கைணவல கா3'த? க@ணின

ேசம ெநறியின சீைர Dைடயவ

Gம* #க% #ாிசைட யாேர.
162

சிைத$தா திகIதக* ெச3தந) ேவ+வி
#ைத$தா #க% #ாிசைட யாேர.

ெதாி'தா கைணக+ ெச>'தழ <@ண

#ாி'தா #க% #ாிசைட யாேர.

4.16.8

ஈ@டா அழA னிவ ைகெதாழ

நீ@டா ெந1'த1 மா.ற நிைலய4ச

மா@டாத எ*# மலெகா*ைற மாைலD

G@டா #க% #ாிசைட யாேர.
165

4.16.7

காி'தா தைலய கமதி) R*'

விாி'தா சைடேம) விாி#ன. கைக

164

4.16.6

உைத$தா மறA உளேவா காலா.

பைத$தா சிரகர ெகா@1ெவ3 ேயா*க@

163

4.16.5

4.16.9

க$தா மணிக@ட கா)விர %*றி

இ$தா இலைகய ேகா*? ப$2

அ$தா #லைன'2

ஆயிைழ பாக

ெபா$தா #க% #ாிசைட யாேர.
இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - அகினீEவர, ேதவியா - க'தா7ழAய ைம.

-------------------

4.16.10

43

4.17 திவா12 - அரெநறி

ப- - இ.தள
166

எ$தீ #கி எமெகா தீதிைல

ெத$ேத ெயன?ர* ெற ?+ உழிதவ

?$தீ யைனயேதா Rவிைல ேவ)பி$
த$தீ நிற$தா அரெநறி யாேர.

167

ர?

G@ப விசயெனா டாயேதா

பார?

G@பந. ைபக@ மிளிரர

தார?

வார?
168

G@ப தமக*# ப டவ
G@ப அரெநறி யாேர.

வ4சவ@ ண$தவ@ டா7ழ லாெளா1'
அ4சவ@ ண$த அரெநறி யாேர.

4.17.3

விழி$தன காமைன Iதர வி@ணி*

றிழி$தன கைகைய ேய$தின பாவ

கழி$தன க)FI கயர@ R*

அழி$தன ஆ அரெநறி யாேர.
170

4.17.2

த4சவ@ ண$த சைடயின தா?ேமா

24சவ@ ண$த24 சாதக@ ணாெதா>

169

4.17.1

4.17.4

2.றவ ெவ@டைல யி.E+ ேகாவண'

த.றவ த விைன யானெவ) லாமற
அ.றவ ஆ அறெநறி ைகெதாழ

உ.றவ தாெமாளி ெப.றன தாேம.
171

4.17.5

8டர வ$த 7ர.கி@ கிணிய

நீடர வ$த?* மாைல யிைடயி+

பாடர வ$த பணம4E ைபவிாி$

தாடர வ$த அரெநறி யாேர.

4.17.6

44

172

8டவ) லா7றி பி)<ைம யாெளா1

பாடவ) லாபயி* ற'திD4 ச'திD

ஆடவ) லாதி வா அரெநறி

4.17.7

நாடவ) லாவிைன டவ) லாேர.
173

பாைல ந7பனி ெவ@மதி ைபெகா*ைற

மாைலD க@ணிD மாவன ேசவ

காைலD மாைலD ைகெதா> வாமன

ஆலய
174

ஆ அரெநறி யாேக.

?வ@ண

வானமி* வ@ண'த

பவ@ண

பா.கட) வ@ண4ெச4 ஞாயி

மாபி.

ெபாவ@ண' த #க Vதியி* வ@ண

றவ@ண
175

ஆ அரெநறி யாேக.

4.17.9

ெபா*னவி) #*சைட யான யி*னிழ)

இ*ன+ Fெய+ கா2மி ராபக)

ம*னவ கி*னர வானவ தா'ெதா>
அ*னவ ஆ அரெநறி யாேர.

176

4.17.8

4.17.10

ெபா+ம* னைனப.றி # பக ெகா@ட

ம+ம* னைனெய.றி வாHட னீ'2

க+ம* க@ட கக ந4E@ட

அ+ம*ன ஆ அரெநறி யாேர.
இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - வ*மீகநாத, ேதவியா - அ)Aயேகாைதய ைம.

---------------------

4.18 விட.தீ29ததிபதிக

ப- - இ.தள

4.17.11

45

177

ஒ*ெகா லாமவ சி'ைத Dயவைர

ஒ*ெகா லா?ய  மதி F1வ

ஒ*ெகா லாமி1 ெவ@டைல ைகய2
ஒ*ெகா லாமவ ஊவ2 தாேன.

178

இர@1ெகா லாமிைம ேயாெதா> பாத

இர@1ெகா லாமில 77ைழ ெப@ணா@

இர@1ெகா லா? வ4சி மா*ம>

இர@1ெகா லாமவ எ3தின தாேம.
179

R*ெகா லாமவ Fல$தி* ெமா3யிைல

R*ெகா லா #ர ெம3தன தாேம.

நா<ெகா லா4சன ன ?த. ேறா.ற?

நா<ெகா லாமைற பான தாேம.

அ4Eெகா லாமவ ெவ)#ல னாவன

டா*கைண

அ4Eெகா லாமவ ஆன தாேம.
ஆெகா லாமவ அக

4.18.5

பைட$தன

ஆெகா லாமவ த மக னா?க

ஆெகா லாமவ தாமிைச வ@*கா)

ஆெகா லா4Eைவ யாகின தாேம.
183

4.18.4

அ4Eெகா லாமவ ஆடர வி*பட
அ4Eெகா லாமவ காயப

182

4.18.3

நா<ெகா லாமவ த ?க மாவன

நா<ெகா லாமவ ஊதியி* பாதக+

181

4.18.2

R*ெகா லாமவ க@Bத லாவன

R*ெகா லாகைண ைகய2 வி)நா@

180

4.18.1

ஏ>ெகா லாமவ ஊழி பைட$தன

ஏ>ெகா லாமவ க@ட இகட)

4.18.6

46

ஏ>ெகா லாமவ ஆH ?லகக+

4.18.7

ஏ>ெகா லாமிைச யாகின தாேம.
184

எ 1ெகா லாமவ ஈறி) ெப7ண

எ 1ெகா லாமவ F1 மினமல

எ 1ெகா லாமவ ேதாளிைண யாவன

எ 1ெகா லா'திைச யாகின தாேம.
185

ஒ*ப2 ேபாலவ வாச) வ7$தன

ஒ*ப2 ேபாலவ மாபினி) JAைழ

ஒ*ப2 ேபாலவ ேகால 7ழ.சைட

4.18.9

ஒ*ப2 ேபாலவ பாாிட' தாேன.
186

4.18.8

ப$2ெகா லாமவ பா பி*க@ பா பி*ப)

ப$2ெகா லாெமயி 'ெநாி' 2கன

ப$2ெகா லாமவ காயப

டா*றைல

ப$2ெகா லாம யாெச3ைக தாேன.

4.18.10

இ2 அGதிநாயனா #$திரைர$ தீ@யவிட
நீ7 ப அளி"ெச3த2.
----------------

4.19 திவா12

ப- - சீகாமர

187Fல பைடயாைன" Fழாக ழவி
ேகால$ேதா

77ம4ேச 7*ெற

1ைடயாைன

பாெலா$த ெம*ெமாழியா+ பகைன பாகாய

ஆல$தி* கீழாைன நா*க@ட தாேர.
188

பகேம பாாிடக+ Fழ ப1தைலயி.

#க- பி"ைசேய. @1 ெபாA;ைட$தா3

ெகாகிறகி* Kவ) ெகாெய1$த ேகாவண$ேதா

4.19.1

47

டகணி'த அ மாைன நா*க@ட தாேர.
189

ேசய உலக?4 ெச)சா; மானாைன

மாயேபா வ)லாைன மாைலதாI மாபைன

ேவெயா$த ேதாளியத ெம*?ைலேம) த@சா'தி*

ஆய$ திைடயாைன நா*க@ட தாேர.
190

ஏேற.ற மாேவறி எ@கண?

மாேற.றா வ)லரண4 சீறி மயான$தி*

ஆேற.ற அ'தணைன நா*க@ட தாேர.
தாேகால ெவ+ெள< # G@1த

பாகான -ெக)லா4 ெச)<

பரமனா

Gேகாயி <+மகிI'2 ேபாகா தி'தாேர.
எ ப ட

அ ப

ப ட ?ைடயாைன ேயமதியி*

11$2" சிமா ாியாைட

டைச$தாைன நா*க@ட தாேர.

4.19.6

ேபாெழா$த ெவ@மதிய4 F ெபாA'தில7

ேவழ$ 2ாிேபா$தா* ெவ+வைளயா+ தா*ெவவ

ஊழி$தீ ய*னாைன ஓெகாAமா G@டேதா
ஆழி$ேத வி$தகைன நா*க@ட தாேர.

194

4.19.5

Y ப ட4 ேச'த Yதலாைன அ'திவா3"

ெச ப

193

4.19.4

ஏேறறி

ேதகாவி நா' திவா$ ெதா*னகாி)

192

4.19.3

பி*படர

நீேற.ற ேமனியானா3 நீ+சைடேம) நீத2 ப

191

4.19.2

4.19.7

வ4சைனயா ராபா14 சாராத ைம'தைன$

24சிளி) ஆட) உக'தாைன$ த*ெதா@ட

ெந4சி+ 8

ெபா>2 நிலாபாாி$

த4Eடரா3 நி*றாைன நா*க@ட தாேர.

4.19.8

48

195

கார?2 ெகா*ைற கநா த@ெண*ன

நீர?2 ேகாைதேயா டாய நீ+மாப*

ேபர?த ?@டாக+ உ3ய ெபகட)ந4

சார?தா ;@டாைன நா*க@ட தாேர.
196

தாட ;1ைகய* தாமைரG4 ேசவய*

ேகாடலா ேவட$த* ெகா@டேதா ைணயினா*

ஆடரவ கி@கிணிகா) அ*னாேனா ேசடைன
ஆ1'தீ 8$தைன நா*க@ட தாேர.

197

4.19.9

4.19.10

ம4சா1 7*றடர -*றி மணிவிரலா.

4சாேபா வாளரக* ேறா+ெநாிய க@7தி"

ெச4சா' தணிவி$2$ த*மாபி) பா)ெவ@ணீ.

ற4சா' தணி'தாைன நா*க@ட தாேர.

----------------------

4.19.11

4.20 திவா12

ப- - சீகாமர
198

கா@டேலக$ தா3நிைன'தி' ேத*மன #7' தா3கழல

G@1ெகா@ ெடாழி'ேத* #ற ேபாயி னாலைறேயா

ஈ@1மாடக+ நீ@டமாளிைக ேமெல>ெகா வானிள மதி
தீ@வ' 2ல;' திவா ர மாேன.

199

கட பட'நட மானா3கைள க@ெணனெகா காத)ெச3த

ஒ1கி வ'தைட' ேதெனாழிபா3 பிைழபெவ)லா

?டகிறா)?2 நீமலகிள வாைளெசகய) ேச)வரா)களி

றைட'த த@கழனி அணியா ர மாேன.
200

4.20.1

அமணி$தட

4.20.2

G@?ைல அர ைபயெரா டளிபாய

உாிைமயி. ெறா>வா உ$திர ப)கண$தா

விாிசைடவிர திகள'தண ைசவபாEப தகபாAக+

ெதவினி. ெபாAD' திவா ர மாேன.

4.20.3

49

201

Gகழ)ெதா> 2 பரவிD

#@ணியா#னி தா;*ெபா.கழ)

ஈகிக ெப.ேற* எ*ன7ைற Dைடேய*

ஓ7ெதகிைல யாக?கிப வாைழமாெவா1 மா2ள பல

தீகனி சித' திவா ர மாேன.
202

நீேசெச> மாபினா3நிர

பாமதிெயா1 நீ+சைடயிைட

ஆபாய ைவ$தா3 அேய அைட'ெதாழி'ேத*

ஏறிவ@ெடா1 2 பிய4சிற 8*றவி@ட மலாிதIவழி

ேதற)பா3' ெதா>7' திவா ர மாேன.
203

களி$2வ' 2டேன கல'தாட காதலரா3

ெதளி7' தீ$தமறா$ திவா ர மாேன.

பிாிDமா ெறஙேன பிைழ$ேதD

ேபாகெலா ேட*

தாிD' த@கழனி யணியா ர மாேன.

4.20.7

பிற$த< பிற' தா.பிணிபட வா3'தைச'2ட ல #7'2நி*

றிற7மா ளேத இழி$ேத* பிறபிைனநா*

அற$ைதேய#ாி' தமன$தனா3 ஆவ"ெச.ற7 ேராதநீகிD*

திற$தனா3 ஒழி'ேத* திவா ர மாேன.
206

4.20.6

திாிDRெவயி) தீெயழ"சிைல வாகிநி*றவ ேனெய*சி'ைதD
ெபாியெச'ெந. பிர #ாிெக'த சாAதிபிய ெம*றிைவயக$

205

4.20.5

அளி$2வ'த ைகெதா>மவ ேம)விைனெக1 ெம*றிைவயக

7ளி$2RIகிD' KவிD7ைட' தா1ேகாைதய 74சிD+#க$

204

4.20.4

4.20.8

?ைள$தெவ@பிைற ெமா3சைடDைட

யாெயேபா2ெம* ென4சிடெகா+ள

வைள$2 ெகா@'ேத* வAெச32 ேபாகெலா ேட*

அைளபிாி'த அலவ*ேபா3#7 த'தகால? க@1த*ெபைட

திைள7' த@கழனி$ திவா ர மாேன.

4.20.9

50

207

நானாகம ல மலரய ேனாரணிய* ஆககீ@டவ*

நா காணமா டா$ தழலாய ந பாைன

பா1வாபணி வாப)லா@ைச 8ப$தக+ சி$த$2+#7$

ேத க@1ெகா@ேட* திவா ர மாேன.

4.20.10

-------------------------

4.21 திவா12திவாதிைர9திபதிக

ப- - றி8சி
208

?$2 விதான மணிெபா. கவாி ?ைறயாேல

ப$தக ேளா1 பாைவய Fழ பAபி*ேன

வி$தக ேகால ெவ@டைல மாைல விரதிக+

அ$த* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
209

நணியா ேசயா ந)லா தீயா நாேடா 

பிணிதா* தீ

எ* பிறகி கிடபா

மணிேய ெபா*ேன ைம'தா மணாளா எ*பாக

கணியா* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
210

திக+ ேதா

ேசாதிக+ வி 1" Eடமா மணிக+ ஒளிேதா*ற"

ஆதி ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .

4.21.3

7ணக+ ேபசி 8 பா$ ெதா@டக+

பிணகி$ த மி. பி$தைர ேபால பித.வா

வணகி நி* வானவ வ'2 ைவக<

அணக* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
212

4.21.2

ெவ@ெகா ேயா1வி தானக+

சாதிக ளாய பவள? ?$2$ தாமக+

211

4.21.1

நிலெவ@ ச7

பைறD

ஆப நி.கி)லா

பல மி ட க)ல வடக+ பர'ெத7

கலவ ம4ைஞ காெர* ெற@ணி களி$2வ'

4.21.4

51

தலம ரா ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
213

வி மா ெவவா விழியா$ ெதழியா ெவ 1வா

த மா@ பிலரா3$ தாியா தைலயா* ? 1வா

எ மா* ஈச* எ'ைத எனப* எ*பாக

க மா* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
214

ைம'தக ேளா1 மைகய 8ம ய7வா

அ'திர* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .

வெகா+ ேவ3$ேதா+ வா*அர மைகய பி*ெச)ல

அக+ ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
2*ப

இ*ப

4.21.8

Y ைம$ ெதாழாத நா+க+ எ*பா
Y ைம ேய$2 நா+க+ எ*பா

Y பி* எ ைம Yைழய பணிேய எ*பா

அ*ப* ஆ ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
217

4.21.7

?க+ வணகி Rவா தாக@ ?*ெச)ல

ெபாக+ Gசி பா1' ெதா@ட #ைடFழ

216

4.21.6

ெச'2வ வாயா ெச)வ* ேசவ சி'திபா
இ'திர னாதி வானவ சி$த எ1$ேத$2

215

4.21.5

4.21.9

பா ெபௗவ$ தாைன ப$த பணி'ேத$த"

சீ பாட) ஆட) அறாத ெச மாபா'

ேதா ஒழியா 2லக எ7 எ1$ேத$2

ஆ ர*ற* ஆதிைர நாளா) அ2வ@ண .
----------------

4.22 ேகாயி! - திேநாிைச

ப- - கா.தார

4.21.10

52

218

ெச4சைட க.ைற ?.ற$ திளநிலா எறி74 ெச*னி
ந4சைட க@ட னாைர காணலா நறவ நா

ம4சைட" ேசாைல$ தி)ைல ம)7சி. ற ப ல$ேத

24சைட இ+ கிழிய$ 2ளெகாி யா1 மாேற.
219

ஏறனா ஏ த பா) இளநிலா எறி74 ெச*னி

ஆறனா ஆ F ஆயிைழ யாேளா பாக

நாG4 ேசாைல$ தி)ைல நவி*றசி. ற ப ல$ேத
நீெம3 Gசி நி* நீ@ெடாி யா1 மாேற.

220

4.22.2

சைடயனா சா'த நீ.ற தனிநிலா எறி74 ெச*னி

உைடயனா ைடத ைலயி) உ@ப2

கெகா+G' தி)ைல த*

பி"ைச ேய.

க2சி. ற ப ல$ேத

அகழ லாக நி* வனெலாி யா1 மாேற.
221

4.22.1

4.22.3

ைபயர வைச$த அ)7. பனிநிலா எறி74 ெச*னி
ைமயாி க@ணி யாH

ெச3ெயாி தி)ைல த*

மா<ேமா பாக மாகி"

கI'தசி. ற ப ல$ேத

ைகெயாி சி நி* கனெலாி யா1 மாேற. 4.22.4
222

ஓதினா ேவத

வாயா) ஒளிநிலா எறி74 ெச*னி

Gதனா Gத4 Fழ #ADாி யதள னாதா

நாதனா தி)ைல த*+ நவி*றசி. ற ப ல$ேத

காதி)ெவ@ 7ைழக+ தாழ கனெலாி யா1 மாேற. 4.22.5

223

ஓட

பாாிட

பிவ ராகி ஒளிநிலா எறி74 ெச*னி
பாணி ெச3ய பயி*றஎ

காாிட' தி)ைல த*

ேபாிட
224

பரம R$தி

க2சி. ற ப ல$ேத

ெபக நி* பிறெகாி யா1 மாேற.

?த.றனி" சைடைய RIக ?கிIநிலா எறி74 ெச*னி

மதகளி. ாிைவ ேபா$த ைம'தைர காண லா7

4.22.6

53

மத$2வ@ டைறD4 ேசாைல ம)7சி. ற ப ல$ேத

கத$தேதா ரரவ மாட கனெலாி யா1 மாேற.
225

மைறயனா ம>ெவா* ேற'தி மணிநிலா எறி74 ெச*னி
இைறவனா எ பி ரானா ஏ$2வா இடக+ தீபா

சிைறெகா+நீ$ தி)ைல த*

கI'தசி. ற ப ல$ேத

அைறகழ லாக நி* வனெலாி யா1 மாேற.
226

நி$தனா நி$த4 ெச3ய நீ@ட#* சைடக+ தாழ
க2சி. ற ப ல$ேத

அ$தமா ேமனி த*ேனா டனெலாி யா1 மாேற.

4.22.9

பாலனா3 வி$த னாகி பனிநிலா எறி74 ெச*னி

காலைன காலா. கா3'த கட;ளா விைடெயா* ேறறி

ஞாலமா' தி)ைல த*+ நவி*றசி. ற ப ல$ேத
நீல4ேச க@ட னாதா

228

4.22.8

வி$தனா3 பால னாகி விாிநிலா எறி74 ெச*னி
க$தனா தி)ைல த*

227

4.22.7

நீ@ெடாி யா1 மாேற.

4.22.10

மதியிலா அரக ேனா மாமைல ெய1க ேநாகி

ெநதிய*ேறா+ ெநாிய -*றி நீ

ெபாழி)க+ FI'த

மதிய'ேதா3 தி)ைல த*+ ம)7சி. ற ப ல$ேத

அதிசய
இ$தல

ேபால நி* வனெலாி யா1 மாேற.

ேசாழநா <+ள2.

4.22.11

Eவாமிெபய - Rல$தானநாயக, சபாநாத. ேதவியா - சிவகாமிய ைம.

--------------

4.23 ேகாயி! - திேநாிைச

ப- - ெகா!'
229

ப$தனா3 பாட மா ேட* பரமேன பரம ேயாகீ

எ$தினா. ப$தி ெச3ேக* எ*ைனநீ இகழ ேவ@டா

?$தேன ?த)வா தி)ைல அ பல$ தா1 கி*ற

54

அ$தா;* ஆட) கா@பா* அயேன* வ'த வாேற.
230

க$தனா3 பாட மா ேட* கா பன ேதாளி பகா

ஒ$தரா லறிய ெவா@ணா$ தி; ;ைடய ேசாதீ

தி$தமா' தி)ைல த*

கI'தசி. ற ப ல$ேத

நி$த நா* காண ேவ@ ேநபட வ'த வாேற.

231

நா ேன* நி*ற* பாத

ந1பட ெந4சி +ேள

8 டமா 7வி? ைலயா+ 8டநீ யா1 மாேற.

எ'ைதநீ அளி" ெச3யா3 யா2நா* ெச3வ ெத*ேன
அ'திD

பக<

ஆட அயிைண அலE ெகா)ேலா.

ெகா@' தா பா 81வ* 7றிபி னாேல

எ@ைச ேயா ேம$த இைறவநீ யா1 மாேற.

R$திேய எ*ப* உ*ைன Rவாி) ?த)வ* எ*ப*

8$தா;* 8$2 கா@பா* 8டநா* வ'த வாேற.

4.23.6

ெபா3யிைன$ தவிர வி 1 #றமலா அைம ெச3ய

ஐயநீ அளி" ெச3யா3 ஆதிேய ஆதி R$தி

ைவயக' த*னி) மிக ம)7சி. ற ப ல$ேத
236

4.23.5

பா$தி' தய ேன*நா* பர;வ* பா யா

ஏ$2வா இடக+ தீபா3 தி)ைல"சி. ற ப ல$2

235

4.23.4

க@டவா திாி'2 நாH க$தினா) நி*ற* பாத

வ@1ப@ பா14 ேசாைல ம)7சி. ற ப ல$ேத

234

4.23.3

சி'ைதைய$ திைகபி யாேத ெசறி;ைட அைம ெச3ய
ெச'தியா ேவ+வி ஓவா$ தி)ைல"சி. ற ப ல$ேத

233

4.23.2

ேக ேல* கிைளபி ாிேய* ேக 7மா ேக  யாகி)

மா னீ வாைள பாD ம)7சி. ற ப ல$ேத

232

4.23.1

ைபயநி* னாட) கா@பா* பரமநா* வ'த வாேற.

மன$தினா திைக$2 நாH

மா@பலா ெநறிக+ ேமேல

கைனபரா) எ*ெச3 ேகேனா கைறயணி க@ட$ தாேன

திைன$தைன ேவத 7*றா$ தி)ைல"சி. ற ப ல$ேத

4.23.7

55

237

அைன$2நி* னிலய கா@பா* அயேன* வ'த வாேற.
ெந4சிைன$ K3ைம ெச32 நிைன7மா நிைனபி யாேத
வ4சேம ெச3தி யாேலா வானவ தைலவ ேனநீ

ம4சைட ேசாைல$ தி)ைல ம)7சி. ற ப ல$ேத

238

4.23.8

4.23.9

அ4ெசாலா+ காண நி* அழகநீ யா1 மாேற.
ம@B@ட மால வ

வி@B@ட தி; வ

மலமிைச ம*னி னா

வி பினா காண மா டா

தி@B@ட திேவ மிக தி)ைல"சி. ற ப ல$ேத
ப@B@ட பாட ேலா1

----------------

பரமநீ யா1 மாேற.

4.23.10

4.24 திவதிைக$ர%டான – திேநாிைச
239

இ #ெகா பளி$த யாைன ஈாி ேபா$த ஈச*

க #ெகா பளி$த இ*ெசா. காாிைக பாக மாக"

E #ெகா பளி$த கைக$ 2வைலநீ சைடயி ேல.ற

அ #ெகா பளி$த ெச*னி அதிைக ர ட னாேர.
240

ெகா #ெகா பளி$த திக

ேகாண)ெவ@ பிைறD4 F

வ #ெகா பளி$த ெகா*ைற வளசைட ேம<

ைவ$2"

ெச #ெகா பளி$த R* மதி<ட* Eக வாகி
அ #ெகா பளிக எ3தா அதிைக ர ட னாேர.

241

விைடDெகா பளி$த பாத

சைடDெகா பளி$த திக

4.24.2

வி@ணவ பரவி ேய$த"
சா'தெவ@ ணீ Gசி

உைடDெகா பளி$த நாக உ+7வா உ+ள$ ெத*

அைடDெகா பளி$த சீரா அதிைக ர ட னாேற.
242

4.24.1

கைறDெகா பளி$த க@ட காமேவ+ உவ

4.24.3

மக

இைறDெகா பளி$த க@ணா ஏ$2வா இடக+ தீபா

மைறDெகா பளி$த நாவ வ@1@1 பா1 ெகா*ைற

அைறDெகா பளி$த ெச*னி அதிைக ர ட னாேர.

4.24.4

56

243

நீெகா பளி$த மாப நிழ)திகI ம>ெவா* ேற'தி

8ெகா பளி$த ேகாைத ேகா)வைள மாேதா பாக

ஏெகா பளி$த பாத இைமயவ பரவி ேய$த

ஆெகா பளி$த ெச*னி அதிைக ர ட னாேர.
244

வண7ெகா பளி$த பாத

வானவ பரவி ேய$த

பிண7ெகா பளி$த ெச*னி" சைடDைட ெபைம ய@ண)

Eண7ெகா பளி$த ெகாைக" Eாி7ழ) பாக மாக
அண7ெகா பளி$த ேமனி அதிைக ர ட னாேர.

245

J<ெகா பளி$த மாபி) Y@ெபாறி யரவ4 ேச$தி

ஆலெகா பளி$த க@ட$ ததிைக ர ட னாேற.

ேமகெகா பளி$த திக+ விாிசைட ேம<

ைவ$2

ஆகெகா பளி$த ேதாளா அதிைக ர ட னாேர.

4.24.8

பர;ெகா பளி$த பாட) ப@Bட* ப$த ஏ$த

விர;ெகா பளி$த கைக விாிசைட ேமவ ைவ$2

இர;ெகா பளி$த க@ட ஏ$2வா ாிடக+ தீபா
அர;ெகா பளி$த ைகய அதிைக ர ட னாேர.

248

4.24.7

நாகெகா பளி$த ைகய நா*மைற யாய பா

பாகெகா பளி$த மாத ப@Bட* பா யாட

247

4.24.6

Fலெகா பளி$த ைகய Eடவி1 ம>வா+ சி

மா<ெகா பளி$த பாக வ@1ப@ பா1 ெகா*ைற

246

4.24.5

4.24.9

ெதா@ைடெகா பளி$த ெசTவா3$ 2யிைட பரைவ ய)7.

ெகா@ைடெகா பளி$த ேகாைத ேகா)வைள பாக மாக

வ@1ெகா பளி$த தீ'ேத* வாிகய) பகி மா'த

ெக@ைடெகா பளி$த ெத@ணீ ெகல ர ட னாேர. 4.24.10

------------------

57

4.25 திவதிைக$ர%டான – திேநாிைச
249

ெவ@ணிலா மதிய' த*ைன விாிசைட ேமவ ைவ$2

உ@ணிலா #7'2 நி*ற 7ணவி 7ணர 8றி

வி@ணிலா மீய" Fர ேவ@1வா ேவ@1 வாேக

அ@ணியா ெபாி24 ேசயா அதிைக ர ட னாேர.
250

பானா மைறக+ நா*7

பாயி+ #7'ெத* உ+ள

8னா 8ட லால வாயிலா ந)ல ெகா*ைற

Fனா Fட) ேமவி" FIEட" Eடைல ெவ@ணீ

றானா ஆட) ேமவி அதிைக ர ட னாேர.
251

ேதைனய மலக+ ெகா@1 சி'ைதD

சி'தி கி*ற

ஆைனயி* உாிைவ ேபா$தா அதிைக ர ட னாேர.

வி$திதா* தக ெவ* ேவதைன பல;4 ெச3ய

அ$தியா க*ப ேபா<

அதிைக ர ட னாேர.

4.25.4

ப$தியா) ஏ$தி நி* பணிபவ ெந4ச$ 2+ளா

2$திஐ' தைலய நாக4 FIசைட ?ேம) ைவ$2
உ$தர மைலய பாைவ உைமயவ+ ந1க அ*

அ$தியி* உாிைவ ேபா$தா அதிைக ர ட னாேர.
254

4.25.3

2$தியா 7ர ைப த*னி) ெதா@Q.ற கவ நி*

வ$தியா) வ)ல வா வ'2வ' தைடய நி*ற

253

4.25.2

ஊைனேய கழிக ேவ@) உணமி*க+ உ+ள$ 2+ேள

ஏைனய பல; மாகி இைமயவ ஏ$த நி*

252

4.25.1

வாி?ாி பா ெய*

4.25.5

வ)லவா றைட'2 ெந4ேச

காிDாி Rட வ)ல கட;ைள கால$ தாேல

Eாி#ாி விாி7 ழலா+ 2யிைட பரைவ ய)7)

அாிைவேயா பாக ேபா<

அதிைக ர ட னாேர.

4.25.6

58

255

நீதியா) நிைனெச3 ெந4ேச நிமலைன நி$த மாக

பாதியா

உைமத* ேனா1

பாகமா3 நி*ற எ'ைத

ேசாதியா3" Eடவி ளகா3" E@ணெவ@ ணீற தா

ஆதிD
256

ஈ மானா அதிைக ர ட னாேர.

எ)AD

பக< ெம)லா' 24Eேவ. ெகாவ வ'2

#)Aய மன$2 ேகாயி) #கன காம ென*

வி)Aஐ கைணயி னாைன ெவ'2க ேநாகி யி டா
அ)Aய

257

பழன ேவA அதிைக ர ட னாேர.

4.25.8

ஒ*றேவ Dணதி ராகி) ஓகார$ ெதாவ னா7

ெவ*றஐ

#ல*க+ த ைம வில7த. 7ாிN ெர)லா

ந*றவ* நார ண

நா*?க* நா கா@7.

ற*றவ காிய ேபா<

258

4.25.7

அதிைக ர ட னாேர.

4.25.9

தடைகயா) எ1$2 ைவ$2$ தடவைர 7<க ஆ$2

கிடைகயா) இடக ேளாக கிளமணி ?க+ சாய

?டகினா திவி ரலா* ?கம ேகாைத பாக$

தடகினா எ*ைன யாH

-----------------

அதிைக ர ட னாேர.

4.25.10

4.26 திவதிைக$ர%டான - திேநாிைச
259

ந பேன எக+ ேகாேவ நாதேன ஆதி R$தி

பகேன பரம ேயாகி எ*ெற*ேற பரவி நாH4

ெச ெபாேன பவள 7*ேற திகIமல பாத கா@பா*

அ*பேன அல'2 ேபாேன* அதிைக ர ட னாேர.

260

ெபா3யினா) மிைட'த ேபாைவ #ைர#ைர அ>கி ழ

ெம3யனா3 வாழ மா ேட* ேவ@.ெறா* ைறவ ேவ@டா

4.26.1

59

ெச3யதா மைரக+ அ*ன ேசவ இர@1 கா@பா*

ஐயநா* அல'2 ேபாேன* அதிைக ர ட னாேர.
261

நீதியா) வாழ மா ேட* நி$த<' Kேய ன)ேல*

ஓதிD

உணர மா ேட* உ*ைனD+ ைவக மா ேட*

ேசாதிேய Eடேர உ*ற* Kமல பாத கா@பா*

ஆதிேய அல'2 ேபாேன* அதிைக ர ட னாேர.
262

ெபாHேள அ>'தி நாH

அHமா றள ேவ@1

ேபாவேதா ெநறிD காேண*

அதிைக ர ட னாேர.

அ4சினா) அடக ப  7ழித

ஆத ேனைன

அ4சினா) ெபாA'த ெச*னி அதிைக ர ட னாேர.
உகயி /ச) ேபால ஒ*வி

4.26.5

ெடா* ப.றி

மகயி /ச) ேபால வ'2வ' 2ல; ெந4ச

ெபகயி /ச) ேபால பிைற#)7 சைடயா3 பாத$

தகயி /ச லாேன* அதிைக ர ட னாேர.
265

4.26.4

அ4சினா) இய.ற ப ட ஆைகெப. றத+ வா>

அ4சினா) உ37 வ@ண கா னா3 க"ச' தீ'ேத*

264

4.26.3

ெதHமா ெதள மா ேட* தீவிைன" E.ற ெம*

இHமா மணிக@ டாநி* இைணய இர@1 கா@பா*

263

4.26.2

கழி$திேல* காம ெவ'ேநா3 காத*ைம எ*

ஒழி$திேல* ஊ*க@ ேநாகி உணெவ

4.26.6

பாச

இைமதி ற'2

விழி$திேல* ெவளி ேதா*ற விைனெய4 சர7 ெகா@ேட*

அழி$திேல* அய$2 ேபாேன* அதிைக ர ட னாேர.
266

4.26.7

ம*ற$2 #*ைன ேபால மர ப1 2யர ெம3தி

ஒ*றினா) உணர மா ேட* உ*ைனD+ ைவக மா ேட*

க*றிய கால* வ'2 க7ழி வி>ப த.ேக

அ*றினா* அலம' தி ேட* அதிைக ர ட னாேர.

4.26.8

60

267

பிணிவிடா ஆைக ெப.ேற* ெப.றெமா* ேற வாேன

பணிவிடா இ1 ைப ெய*

பாசன$ த>'2 கி*ேற*

2ணிவிேல* Kய ன)ேல* Kமல பாத கா@பா*

அணியனா3 அறிய மா ேட* அதிைக ர ட னாேர.
268

4.26.9

திவினா+ ெகா>ந னா' திைச?க ?ைடய ேகா;

இவ

எ>'2

I'2

இைணய காண மா டா

ஒவேன எ பி ராேன உ*தி பாத க@பா*

அவேன அள ேவ@1

------------

அதிைக ர ட னாேர.

4.26.10

4.27 திவதிைக$ர%டான - திேநாிைச
269

மடகினா #Aயி* ேதாைல மாமணி நாக க"சா

?டகினா ?கிIெவ@ க+ ெமா3சைட க.ைற த*ேம)

ெதாடகினா ெதா@ைட" ெசTவா3$ 2யிைட பரைவ ய)7)

அடகினா ெகல ேவA அதிைக ர ட னாேர.
270

Fனா கைக யாைள" Fய 2ழனி ேக ட
8னா+ நைக யாH

பானா சாம ேவத

ஊடைல ஒழிக ேவ@

பாய பாணி யாேல

ஆனா ெகல ேவA அதிைக ர ட னாேர.
271

4.27.2

ெகா பினா 7ைழ$த ேவன. ேகாமக* ேகால நீைம

ந பினா காண லாகா வைகயேதா நடைல ெச3தா
ெவ பினா மதி)க+ R*

வி)Aைட எாி$2 I$த

அ பினா ெகல ேவA அதிைக ர ட னாேர.
272

4.27.1

மறிபட கிட'த ைகய வளாிள மைக பாக4

ெசறிபட கிட'த ெசக" ெச>மதி ெகா>'2 F

4.27.3

61

ெபாறிபட கிட'த நாக

#ைகDமிI' தழல கி

கிறிபட நடப ேபா< ெகல ர ட னாேர.

273

நாிவரா) கTவ" ெச* ந.றைச இழ'த ெதா$த

ெதாிவரா) மா)ெகா+ சி'ைத தீபேதா சி'ைத ெச3வா

வாிவரா) உகH' ெத@ணீண கழனிFI பழன ேவA

அாிவரா) வய)க+ FI'த அதிைக ர ட னாேர.
274

E+ளைல" Eடைல ெவ@ணீ றணி'தவ மணிெவ+ ேள.$

அ+ளைல கடபி$ தாH

அதிைக ர ட னாேர.

8றி ட ெம3ய ராகி 8றினா ஆ

ஆறி 1 ?ப ேபா<

நா*7

அதிைக ர ட னாேர.

4.27.7

காணிலா க$தி) வாரா தி$தலா ெபா$த லாகா

ஏணிலா இற#

இ)லா பிறபிலா 2றக லாகா

நாணிலா ஐவ ேரா1

ஆணலா ெப@B
இபதிக$தி) 9277

4.27.6

நீறி ட Yதல ேவைல நீல4ேச க@ட மாத

கீறி ட திக+ F கிளத சைடயி +ளா)

276

4.27.5

#+ளைல$ 2@ட ஓ ) உ@1ேபா3 பலாச ெகா பி*

2+ளைல பாக* ற*ைன$ ெதாட'திேக கிடகி* ேறைன

275

4.27.4

இ ெடைன விரவி ைவ$தா

அ)லா அதிைக ர ட னாேர.

ெச3D+ சிைத'2 ேபாயி..

4.27.8
4.27.9

தீ$தமா மைலைய ேநாகி" ெசவA அரக* ெச*

ேப$த<

ேபைத அ4ச ெபவிர லதைன 5*றி"

சீ$தமா ?க+ ப$24 சிதவி$ தவைன ய*

ஆ$தவா3 அலற ைவ$தா அதிைக ர ட னாேர.

--------------

4.27.10

62

4.28 திவதிைக$ர%டான - திேநாிைச
278

?*ெபலா

இைளய கால

R$திைய நிைனயா ேதா

க@கண இமி நாH க$தழி' த$த மி*றி

பி*பக <ணக) அ 1

ேபைதமா ேபா*ேற* உ+ள

அ*பனா3 வாழ மா ேட* அதிைக ர ட னாேர.

279

கைறெப க@ட$ தாேன கா3கதி நமைன ய4சி

நிைறெப கடைல க@ேட* நீ+வைர D"சி க@ேட*
பிைறெப4 ெச*னி யாேன பி4ஞகா இைவய ைன$2

அபேதா உபாய காேண* அதிைக ர ட னாேர.
280

நாதனா ெர*ன நாH

ஏதக+ அறிய மா டா இைணய ெதா>ேதா எ*பா

பாதநா* பரவா 237

பழவிைன பாிசி ேலேன.

படைலேச அலக) மாப பழன4ேச கழனி$ ெதகி*

ெகல ர ட ேமய கிளசைட ?ய னாேர.

4.28.4

ம'திர ?+ள தாக மறிகட ெல>ெந3 யாக

இ'திர* ேவ+வி$ தீயி) எ>'தேதா ெகா>'தி* வ@ண4

சி'திர மாக ேநாகி$ ெத 1வா ெத ட வ'2
க'திர

?ர<4 ேசாைல கானல ெகல$ தாேர.

இபதிக$தி) 6,7,8,9- ெச3D க+ சிைத'2 ேபாயின.
283

4.28.3

Eடைலேச E@ண ெம3ய E #ண விாி'த ெகா*ைற
மடைலநீ கிழிய ேவா அதனிைட மணிக+ சி'2

282

4.28.2

ந1கின ராகி$ தக+

ஆதனா னவென* ெற+கி அதிைக ர ட ேனநி*

281

4.28.1

4.28.5
4.28.6-9

ைம4ஞல மைனய க@ணா+ பக*மா மைலைய ேயா
ெம34ஞர

ைக4ஞர

#திர

பி)க விைசதணி' தரக* I'2

ெப>வி ெகா@1 காதலா) இனி2 ெசா*ன

கி*னர ேக 1 க'தா ெகல ர ட னாேர.

4.28.10
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------------4.29 திெசெபாபளி - திேநாிைச
284

ஊனி+ Hயிைர வா  Dணவினா ெகளிய ராகி

வானி+ வான வ7 அறியலா காத வ4ச

நாெனனி. றாேன ெய* ஞான$தா ப$த ெந4E+

ேத இ* ன?2 மானா தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

285

ெநா3யவ வி>மி யா

JA+ ெநறிைய கா 1

ெம3யவ ெபா3D மி)லா உடெல

இ4சி) த*னி)

ெந3யம திாிD மாகி ெந4ச$2+ விள7 மாகி"

ெச3யவ காிய க@ட தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.
286

ஒ+ளிய ஊழி 5ழி Dலகம ேத$த நி*ற

பா யா1'

ெத+ளிய க+ள' தீபா தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

?'திய ேதவ 8 ?ைற?ைற இ7" ெசா)A
சி'ைதD

சிவம தானா தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

ஆைட" சைடய ேபா<

4.29.4

அ*ப க*ப ேபா<

8ைட ெம3ய ேபா< ேகாளர வைரய ேபா<
நீைட யழக ேபா<

ெந3தேல கம> நீைம"

ேசைட கமல ேவA$ தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

289

4.29.3

த'ைதD' தாD மாகி$ தானவ* ஞான R$தி

எ'ைதநீ சரண ெம*ற கிைமயவ பரவி ேய$த"

288

4.29.2

ெவ+ளிய காிய ெச3ய வி@ணவ ரவக+ ெந4E+
ப+ளிய ெந4ச$ 2+ளா ப4சம

287

4.29.1

ஞால?

அறிய ேவ@* ந*ெறன வாழ <.றீ

கால? கழிய லான க+ள$ைத ஒழிய கி)9

4.29.5

64

ேகால?
சீல?

290

ேவ@டா ஆவ" ெச.றக+ 7ேராத நீகி)

ேநா*# மாவா தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர. 4.29.6

#ாிகாேல ேநச4 ெச3ய இ'த#@ டாீக$ தா

எாிகாேல R* மாகி இைமயவ ெதாழநி* றா

ெதாிகாேல R* ச'தி தியானி$2 வணக நி*

திாிகால க@ட எ'ைத தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

291

காைட ெகா*ைற மாைல கதிமதி அரவி ேனா1
நீைட" சைடD+ ைவ$த நீதியா நீதி D+ளா
பாெரா1 வி@B

ம@B

பதிென 1 கணக ேள$த"

சீெரா1 பாட லானா தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

292

4.29.8

ஓவாத மைறவ) லா ஓதநீ வ@ண* காணா

Rவாத பிறபி லா
Gவான R*

?னிகளா னாக+ ஏ$2

?'J. றப2 மா7 எ'ைத

ேதவாதி ேதவ ெர*' தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

293

4.29.9

அகக ளா நா*7 அ'தண களி" ெச32
சகக+ பாட ஆ14 சகர* மைலஎ 1$தா*

அகக+ உதி'2 ேசார அலறிட அட$2 நி*4

ெசக@ெவ+ ேளற ேத' தி"ெச ெபா* ப+ளி யாேர.

இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ெசான#ாீச, ேதவியா - Eக'தவனநாயகி.

------------------

4.30 திகழிபாைல - தி ேநாிைச

294

4.29.7

நைகைய பாக ைவ$தா ஞான$ைத நவில ைவ$தா

4.29.10

65

அைகயி) அன< ைவ$தா ஆைனயி* உாிைவ ைவ$தா

தைகயி* யா>

ைவ$தா தாமைர மல

ைவ$தா

கைகைய" சைடD+ ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.
295

வி@ணிைன வி ப ைவ$தா ேவ+விைய ேவ க ைவ$தா

ப@ணிைன பாட ைவ$தா ப$தக+ பயில ைவ$தா

ம@ணிைன$ தாவ நீ@ட மாA கH ைவ$தா

க@ணிைன ெந.றி ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.
296

ேசாமைன" சைடேம) ைவ$தா ேசாதிD

பாச

ேசாதி ைவ$தா
ைவ$தா

காமைன கா3'த க@ணா கழிபாைல" ேசப னாேர.
அாியன அக

ேவத

ெபாியன #ரக+ R*
காியேதா க@ட

ேபரழ <@ண ைவ$தா

ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.

ேபாி+ கழிய ம)7 பிைற#ன. சைடD+ ைவ$தா

காாி+ க@ட

ைவ$தா அவைக" சமய

ைவ$தா

ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.

உ ட7 சி'ைத ைவ$தா உ+7வா 7+ள

4.30.5

ைவ$தா

வி ட7 ேவ+வி ைவ$தா ெவ'2ய தீர ைவ$தா

ந ட7 நட?

ைவ$தா ஞான? நவில ைவ$தா

க டக' ேதா@ேம) ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.
300

4.30.4

8ாி+ கிழிய நி*ற ெகா1ம> ைகயி) ைவ$தா
ஆாி+ அ@ட

299

4.30.3

அ'தண கH ைவ$தா

பாியதீ வ@ண ராகி பவள ேபா) நிற$ைத ைவ$தா

298

4.30.2

வாமைன வணக ைவ$தா வாயிைன வாI$த ைவ$தா

ஆமைன யாட ைவ$தா அ*ெப

297

4.30.1

ஊனேப ெராழிய ைவ$தா ஓதிேய உணர ைவ$தா

ஞானேப நவில ைவ$தா ஞான? ந1; ைவ$தா

வானேப ரா

ைவ$தா ைவ7'த. காழி ைவ$தா

4.30.6

66

கானேப காத) ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர
301

ெகாகி

க7<
302

அ # ைவ$தா 8.றக+ ெக1க ைவ$தா

சகி+ ?$த ைவ$தா சா ப<

அக?

ேவத ைவ$தா ஆல?

Gச ைவ$தா

உ@1 ைவ$தா

பக< ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.

ச2?க* தா

4.30.8

மா<', த மிேல இகல க@1

எதி?க மி*றி நி*ற எாிD வதைன ைவ$தா

பிதி?க* கால* ற*ைன கா)தனி. பிதிர ைவ$தா

கதி?க4 சைடயி) ைவ$தா கழிபாைல" ேசப னாேர.
303

4.30.7

4.30.9

மாAனா+ நைக அ4ச மதிAல ைக7 ம*ன*

ேவAனா* ெவ7@ ெட1க கா@ட<

ேவத நாவ*

JAனா* ேநாகி ந7 ெநாபேதா ரளவி) ழ

காAனா) ஊ*றி யி டா கழிபாைல" ேசப னாேர.
இ$தல

4.30.10

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - பா)வ@ணEவர, ேதவியா - ெபா.பதேவதநாயகி.

--------------

4.31 திகட<2 – திேநாிைச
304

ெபா+ள$த காய மாய ெபாளிைன ேபாக மாத

ெவ+ள$ைத கழிக ேவ@) வி #மி* விள7$ Kப

உ+ள$த திாிெயா* ேற.றி உணமா ணர வ)லா
க+ள$ைத கழிப ேபா< கட- ர ட னாேர.

305

ம@ணிைட 7ர ைப த*ைன மதி$2நீ ைமய ெல3தி)

வி@ணிைட$ தம ராச* ேவ@னா) வில7 வாரா

ப@ணிைட" Eைவக+ பா ஆ1

ப$த ெக*

4.31.1

67

க@ணிைட மணிய ேபா< கட- ர ட னாேர.
306

ெபா$திய 7ர ைப த*

ெபா3நைட ெச<$2 கி*றீ

ஒ$தைன Dணர மா C உ+ள$தி. ெகா1ைம நீகீ

வ$தின களி த*ைன வ$2மா வ$த வ)லா

க$தினி) இப ேபா< கட- ர ட னாேர.
307

அ ெபா1 மலக+ ெகா@டா காவ$ைத D+ேள ைவ$2
விதியினா) இடவ) லா7

க பினி. க  ேபா)வா கட- ர ட னாேர.

வில7வா ாிலாைம யாேல விளகதி. ேகாழி ேபா*ேற*

கலகநா* கல7 கி*ேற* கட- ர ட னாேர.

வழியிைட வாழ மா ேட* மாய?' ெதளிய கி)ேல*

கழியிைட$ ேதாணி ேபா*ேற* கட- ர ட னாேர.

ேபெயா$2 8ைக யாேன* பி4ஞகா பிறெபா* றி)9

காய$ைத கழிக மா ேட* கட- ர ட னாேர.

4.31.7

ப.றிலா வாIைக வாI'2 பா>ேக நீாி ைற$ேத*

உ.றலா. கயவ ேதறா ெர*க

1ைரேயா ெடா$ேத*

எ.ேள* எ*ெச3 ேக*நா* இ1 ைபயா) ஞான ேம2

312

4.31.6

மாய$ைத அறிய மா ேட* ைமய)ெகா+ மன$த னாகி

ேநய$தா) நிைனய மா ேட* நீதேன நீசேன* நா*

311

4.31.5

பழிDைட யாைக த*னி. பா>ேக நீாி ைற$2

அழி;ைட$ தாய வாIைக ஐவரா) அைலக ப 1

310

4.31.4

தலகேம ெச32 வாI'2 தகவா ெறா* மி*றி

மல7வா மன$தி +ேள காலனா தமக+ வ'2

309

4.31.3

ெப #ல காைல RIகி பி$த.7 ப$த ராகி

வி பிந) விள7$ Kப

308

4.31.2

க.றிேல* கைளக@ காேண* கட- ர ட னாேர.

ேசA*ேந அைனய க@ணா திற வி 1" சிவ க*பா3

4.31.8

68

பா<ந. றயிெந3 ேயா1 பலபல ஆ  ெய*

மாAைன$ தவிர நி*ற மாக@ட. காக வ*

காலைன Dைதப ேபா< கட- ர ட னாேர.
313

4.31.9

?'2 இவ ேரா1 Rவ மாயி னா

இ'திர ேனா1 ேதவ இக+ இ*ப4 ெச3ய

வ'தி ப2க+ ேதாளா) எ1$தவ* வAைய வா 
க'தி வக+ ேக டா கட- ர ட னாேர.

இ$தல

4.31.10

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - அமிதகேடEவர, ேதவியா - அபிராமிய ைம.
-------------

4.32 திபய=2 - தி ேநாிைச
314

உாி$தி டா ஆைன யி*ேறா+ உதிரவா ெறா>கி ேயாட

விாி$தி டா உைமயா ள4சி விர)விதி$ தலக@ ேநாகி$

தாி$தி டா சிறி2 ேபா2 தாிகில ராகி$ தா?4

சிாி$தி டா எயி ேதா*ற$ திபய. /ர னாேர.

315

உவ'தி ட 7ைமேயா பாக
பவ'தி ட பரம னா தா

ைவ$தவ ஊழி 5ழி

மைல"சிைல நாக ஏ.றி

கவ'தி ட #ரக+ R* கனெலாி யாக" சீறி"

சிவ'தி ட க@ண ேபா<' திபய. /ர னாேர.

316

4.32.2

நகH கள ெத* நா*மைற ேயா2 வாக+
தகH கH

எக+ த$2வ* றழல* ற*ைன

எகH க+ெச3 ெய*ன நி*றவ* நாக

அ4E'

திகH களி" ெச3தா திபய. /ர னாேர.
317

4.32.1

பா$த கH

ைவ$தா பா பைர யாட ைவ$தா

4.32.3

69

சா$தைன மகனா ைவ$தா சா?@ சாம ேவத
8$ெதா1

பாட ைவ$தா ேகாளரா மதிய ந)ல

தீ$த?4 சைடேம) ைவ$தா திபய. /ர னாேர.

318

Rவைக Rவ ேபா<

?.மா ெந.றி க@ண

நாவைக நாவ ேபா< நா*மைற ஞான ெம)லா
ஆவைக யாவ ேபா< ஆதிைர நாள ேபா<'

ேதவக+ ேதவ ேபா<' திபய. /ர னாேர.
319

தீயறா நிதி வாD$ திபிய சா'த னாகி

தீயறா ைகய ேபா<' திபய. /ர னாேர.

பாவிய பாவ' தீ7

ேதவிைய பாக

பரமனா3 பிரம னாகி

ைவ$தா திபய. /ர னாேர.

ெக'ைதD ெம*ன நி*ற ஏ>ல 7ட மாகி

சி'ைதD4 சிவ? மாவா திபய. /ர னாேர.

4.32.8

#ல*கைள ேபாக நீகி #'திைய ெயாக ைவ$2
இலகைள ேபாக நி* இர@ைடD
மலகைள மா.ற வ+ளா மன$தி

நீகி ெயா*றா3

ேபாக மாகி"

சினகைள கைளவ ேபா<' திபய. /ர னாேர.

323

4.32.7

த'ைதயா3$ தாD மாகி$ தரணியா3$ தரணி D+ளா
எ'ைதெய பிராேன எ*ெற* +7வா +ள$ ெத*4

322

4.32.6

ஆவியா3 அவிD மாகி அகமா3 ெபக மாகி

காவிய க@ண ளாகி கட)வ@ண மாகி நி*ற

321

4.32.5

ஞாயிறா3 நம மாகி வணனா3" ேசாம னாகி$
ேபயறா கா  லா1 பி4ஞக* எ'ைத ெப மா*

320

4.32.4

R$தித* மைலயி* மீ2 ேபாகாதா ?னி'2 ேநாகி

பா$2$தா* Gமி ேமலா. பா3'2ட* மைலைய ப.றி
ஆ$தி டா* ?க+ ப$2

அட$2ந) லாிைவ ய4ச$

4.32.9

70

ேத$ெத$தா எ*ன ேக டா திபய. /ர னாேர. 4.32.10
இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - திபய$தீEவர, ேதவியா - காவியக@ணிய ைம.

-------------

4.33 திமைறகா> - தி ேநாிைச
324

இ'திர ேனா1 ேதவ இக+ ஏ$2 கி*ற

E'தர மானா ேபா<' 2திகலா4 ேசாதி ேபா<4

ச'திர ேனா1 கைக அரைவD4 சைடD+ ைவ$2

ம'திர மானா ேபா< மாமைற காட னாேர.
325

ேதயன நாட ராகி$ ேதவக+ ேதவ ேபா<

பாயன நாட 7

ப$தக+ பணிய வ மி*

காயன நா1 க@ட கதளா காள க@ட

மாயன நாட ேபா<
326

மாமைற காட னாேர.

ெவைமயி* மைனக+ வாI'2 விைனகளா) நA; ணாேத

மைமD

இ ைம யாவா மாமைற காட னாேர.

4.33.3

கா)ெகா1$ திைக ேய.றி கழிநிைர$ திைற"சி ேம3'2
ேதா)ப1$ 2திர நீரா. Eவெர1$ திர@1 வாச)

ஏ);ைட$ தாவ ைம$த ேக>சா ேலக

ப@ணி

மா)ெகா1$ தாவி ைவ$தா மாமைற காட னாேர.
328

4.33.2

அைமயிT ;ல7 த*ைன யாெமன கதி நி*

சிமதி அர; ெகா*ைற திகIத சைடD+ ைவ$2

327

4.33.1

வி@ணினா வி@ணி* மிகா ேவதக+ வி பி ேயாத
ப@ணினா கி*ன ரக+ ப$தக+ பா யாட

க@ணினா க@ணி +ேள ேசாதியா3 நி*ற எ'ைத

4.33.4

71

ம@ணினா வலெகா@ ேட$2
329

மாமைற காட னாேர.

அைகD+ அன< ைவ$தா அவைக" சமய

ைவ$தா

தைகயி) ைண ைவ$தா த ம பரவ ைவ$தா

திகைள கைக ேயா1 திகIத சைடD+ ைவ$தா
மைகைய பாக

330

ைவ$தா மாமைற காட னாேர.

ேவதரா3 ேவத ேமாதி விளகிய ேசாதி ைவ$தா

மாைதேயா பாக ைவ$தா மாமைற காட னாேர.
கன$தினா வA Dைடய கமதி) அரண

சின$தி

சினமா3 நி* தீெயழ" ெச.றா ேபா<'

மன$தி+ மாE தீபா மாமைற காட னாேர.

4.33.8

ேதசைன$ ேதச* ற*ைன$ ேதவக+ ேபா.றி ைசபா
வாசைன ெச32 நி* ைவக<

வண7 மி*க+

காசிைன கனைல எ* க$தினி) ைவ$த வ7

மாசிைன$ தீப ேபா<
333

4.33.7

R*4

தன$திைன$ தவி'2 நி* த ம பர; வா7

332

4.33.6

கீதரா3 கீத ேக 1 கி*னர' த*ைன ைவ$தா

ஏதரா3 ந ட மா இ டமா3 கைக ேயா1

331

4.33.5

மாமைற காட னாேர.

4.33.9

பிணிDைட யாைக த*ைன பிறப$ 23ய ேவ@.

பணிDைட$ ெதாழி)க+ G@1 ப$தக+ ப.றி னாேல
2ணி;ைட அரக ேனா எ1$த<' ேதாைக அ4ச

மணி? ப$தி $தா மாமைற காட னாேர.
இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

4.33.10

Eவாமிெபய - ேவதாரணிேயEவர, ேதவியா - யாைழபழி$தெமாழிய ைம.

-------------
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4.34 திமைறகா> - தி ேநாிைச
334

ேதைரD ேம)க டாவி$ தி@ணமா$ ெதளி'2 ேநாகி

யாைரD ேம< ணரா ஆ@ைமயா* மிகா* த*ைன

பாைரD

வி@B

அ4ச பர'த ேதா+ ?யட$2

காாிைக அ4ச ெல*பா கAமைற காட னாேர.
335

?கி?* ெவ7@ெட 1$த ?Dைட அரகேகாைன

நகி' K*றி" ெச*னி நா@மதி ைவ$த எ'ைத

அகர வாைம G@ட அழகனா க$தி னாேல

ெத7நீ$ திைரக+ ேமா2' திமைற காட னாேர.

336

அகப1$ ெத* தா

ஆ@ைமயா) மிக ரக*

அவைன யாேக

நைகப1$ தளி னாZ நா*மைற கா1 தாேன.

உ'தினா* மாம ைலைய ஊ*ற<

ஒ+ள ரக*

வா3க+வி

டலறி ழ"

சி'தைன ெச32 வி டா திமைற காட னாேர.

4.33.4

த1க;' தாக ெவா@ணா$ த*வA Dைடய னாகி

க1கேவா ேதக டாவி ைகயி ப2க ளா<

எ1ப*நா* எ*ன ப@ட ெம*ெற1$ தாைன ஏக

அ1கேவ வ)ல Zரா
339

4.33.3

அ'தர' ேதக டாவி யாாிவ ென* ெசா)A
ப'தமா' தைலக+ ப$2

338

4.33.2

மிகெப$ 2லாவ மிகா னெகா ேதக டாவி
உைக$ெத1$ தா*ம ைலைய ஊ*ற<

337

4.33.1

அணிமைற கா1 தாேன.

4.33.5

நா@? கி*ற சீரா* ந1கிேய மீ2 ேபாகா*

ேகா+பி$ தா$த ைகயா* ெகாய*மா வAய ென*

நீ@?" சைடய ேச நீ+வைர ெய1க <.றா*

ேதா@? ெநாிய ைவ$தாெதா*மைற காட னாேர.

4.33.6

73

340

ப$2வா3 இர  ைகக Hைடய*மா வAய ென*

ெபா$திவா3 தீைம ெச3த ெபாவA அரக ேகாைன

க$திவா3 கதற அ* கா)விர %*றி யி டா

?$2வா3$ திைரக+ ேமா2
341

?2மைற காட னாேர.

பகேம வி ட ைகயா* பாகிலா மதிய னாகி

#கன* மாம ைலகீI ேபா2மா றறிய மா டா*

மிகமா மதிக+ ெக 1 ர?

இழ'த வாேற

நகன Gத ெம)லா நா*மைற காட னாேர.
342

4.33.8

நாண4E ைகய னாகி நா*? ப$தி ேனா1

பாண4E ?*னி ழ'த பாகிலா மதிய னாகி

நீண4E தா ணரா நி*ெற1$ தாைன அ*

ஏண4E ைகக+ ெச3தா எழி)மைற காட னாேர.
343

4.33.7

கைகநீ சைடD+ ைவக கா@ட<

4.33.9

மைக 5ட$

ெத*ைகயா* ேதக டாவி" ெச*ெற1$ தா* மைலைய

?*ைகமா நர # ெவ  ?*னி கிைசக+ பாட

அைகவா+ அளி னாZ அணிமைற கா1 தாேன.

-------------

4.33.10

4.35 திவிைடம+ - திேநாிைச
344

கா1ைட" Eடைல நீ.ற ைகயி)ெவ@ டைலய ைதய)

பா1ைட Gத4 Fழ பரமனா மத ைவபி.

ேதா1ைட ைகைத ேயா1 FIகிட கதைன" FI'த
ஏ1ைட கமல ேவA இைடம திடெகா@ டாேர.

345

4.34.1

?'ைதயா ?'தி D+ளா Rவ7 ?த)வ ரானா

ச'தியா ச'தி D+ளா தவெநறி தாி$2 நி*றா

சி'ைதயா சி'ைத D+ளா சிவெநறி யைன$2 மானா

எ'ைதயா எ பி ரானா இைடம திட ெகா@டாேர.

4.34.2

74

346

காைட ெகா*ைற மாைல கதிமணி அரவி ேனா1

நீைட" சைடD+ ைவ$த நீதியா நீதி யாய

ேபாைட விைடெயா* ேறற வ)லவ ெபா*னி$ ெத*பா)
ஏைட கமல ேமா7

347

இைடம திட ெகா@டாேர.

வி@ணினா வி@ணி* மிகா ேவதக+ நா*7

அக

ப@ணினா ப@ணி* மிக பாடலா பாவ' தீ7

க@ணினா க@ணி* மிக YதAனா காம கா3'த

எ@ணினா எ@ணி* மிகா இைடம திட ெகா@டாேர.
348

Gதக+ பா யாட <ைடயவ* #னித* எ'ைத

ஏதக+ தீர நி*றா இைடம திட ெகா@டாேர.

?றித வ*னி ெகா*ைற ?திசைட RIக ைவ$2

ஏறித #ன)ெகா+ ேவA இைடம திட ெகா@டாேர.

Eடெராளி மதிய

ைவ$2$ Kெவாளி ேதா*

எ'ைத

இடரைவ ெகட; நி*றா இைடம திட ெகா@டாேர.

4.34.7

கமIத சைடயி +ளா. க1 #ன) அரவி ேனா1
தவIத மதிய ைவ$2$ த*ன பல

ஏ$த

ம>வ2 வலைக ேய'தி மாெதா பாக மாகி

எழி)த ெபாழி)க+ FI'த இைடம திட ெகா@டாேர.
352

4.34.6

படெராளி சைடயி +ளா. பா3#ன) அரவி ேனா1

அடெராளி விைடெயா* ேறற வ)லவ அ*ப தக+

351

4.34.5

ெபாறியர வைரயி லா$2 Gதக+ பல;4 Fழ
மறித கைக தக ைவ$தவ எ$தி ைசD

350

4.34.4

ேவதக+ நா*7 ெகா@1 வி@ணவ பரவி ஏ$த
பாதக+ பரவி நி*ற ப$தக+ தக+ ேமைல

349

4.34.3

ெபா*றிகI ெகா*ைற மாைல #2#ன) வ*னி ம$த

4.34.8

75

மி*றிகI சைடயி) ைவ$2 ேமதக$ ேதா* கி*ற

அ*றவ அளக லாகா அனெலாி யாகி நீ@டா

இ*ட லக ேம$த இைடம திட ெகா@டாேர.
353

4.34.9

மைலDட* விரவி நி* மதியிலா அரக* Jக$

தைலDட னட$2 மீ@ேட தைலவனா3 அ+க+ ந)கி"

சிைலDைட மைலைய வாகி$ திாி#ர R*

எ3தா

இைலDைட கமல ேவA இைடம திட ெகா@டாேர.
இ$தல

4.34.10

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - மதீச, ேதவியா - நல?ைலநாயகிய ைம.
------------

4.36 திபழன - திேநாிைச
354

ஆனா ெராவ ேபா< மலகமI 7ழA னாைல

8னா ெராவ ேபா< 7ளி#ன) வைள'த திக+

Fனா ெராவ ேபா<' Kயந* மைறக+ நா*7
பானா ெராவ ேபா<

355

பழன$ெத

பரம னாேர.

ேபாவேதா ெநறிD மானா #ாிசைட #னித னாநா*

ேவவேதா விைனயி. ப 1 ெவ ைமதா* விட; கி)ேல*
8வ)தா* அவக+ ேகளா 7ணமிலா ஐவ ெச3D
பாவேம தீர நி*றா பழன$ெத

356

பரம னாேர.

4.35.2

க@டரா3 ?@ட ராகி ைகயிேலா கபால ேம'தி$
ெதா@டக+ பா யா$ ெதா>கழ. பரம னாதா
வி@டவ #ரக ெள3த ேவதிய ேவத நாவ

ப@ைடெய* விைனக+ தீபா பழன$ெத
357

4.35.1

நீரவ* தீயி ேனா1 நிழலவ* எழில தாய

பரம னாேர.

4.35.3

76

பாரவ* வி@ணி* மிக பரமவ* பரம ேயாகி

யாரவ ன@ட மிக திைசயிேனா ெடாளிக ளாகி

பாரக$ த?த மானா பழன$ெத
358

ஊழியா ழி ேதா

பாழியா பாவ' தீ7 பராபர பரம தாய

பாழியா பரவி ேய$2

அ*றவ கள பாிய

பழன$ெத

ஆA*கீI அறக ெள)லா
JA*கீ ழவக

பரம னாேர.

ெக)லா Y@ெபா ளாகி நி*

பாA*கீI ெந3D மானா பழன$ெத

பரம னாேர.

ேபாதி$2 நி* லகி. ேபா.றிைச$ தாாி வக+
ேசாதி யாகி

பாதிெப@ Bவ மானா பழன$ெத

பரம னாேர.

ேதா.றனா கட<+ ந4ைச$ ேதா1ைட காத ேசாதி

பா.றினா விைனக ெள)லா
க@ண

பழன$ெத பரம னாேர.

4.35.8

பிரம ேனா1 கா@கில ராகி வ'ேத

எ@ணிD' 2தி$2 ேம$த எாிD வாகி நி*

வ@ணந* மலக+ Kவி வாI$2வா வாI$தி ஏ$த

ப@Bலா
363

4.35.7

கா.றனா. கால. கா3'2 காாி ேபா$த ஈச

ஏ.றினா இளெவ@ க+ இ ெபாழி) FI'த காய

362

4.35.6

ஆதி$த* அகி ேசாம* அயெனா1 மா)# த
ேசாதி$தா ேர> ல74 ேசாதிD

361

4.35.5

அ*றவ களி" ெச32

காA*கீI கால* ற*ைன க1க$தா* பா3'2 பி*

360

4.35.4

உலகி ெகாவ ராகி

ஆழியா* அ*ன$ தா

359

பரம னாேர.

பாட) ேக டா பழன$ெத

பரம னாேர.

7ைடDைட அரக* ெச* 7ளிகயி லாய ெவ.பி*

இைடமட வரைல அ4ச எ1$த< இைறவ* ேநாகி
விைடDைட விகித* றா

விரAனா %*றி மீ@1

4.35.9

77

பைடெகாைட அக+ ேபா<

---------------

பழன$ெத

பரம னாேர.

4.35.10

4.37 திெந9தான - திேநாிைச
364

காலைன ழ" ெச.ற கழல இர@1

வ'ெத*

ேமலவா யிக ெப.ேற* ேமதக$ ேதா* கி*ற

ேகாலெந3$ தான ெம* 7ளிெபாழி. ேகாயி) ேமய

நீல ைவ$ தைனய க@ட நிைன7மா நிைனகி* ேறேன.

365

காமைன ய* க@ணா. கனெலாி யாக ேநாகி$

Kப?' தீப கா $ ெதா>மவ க+க+ ெச32

ேசமெந3$ தான ெம*4 ெசறிெபாழி. ேகாயி) ேமய
வாமைன நிைன'த ெந4ச

366

வாI;ற நிைன'த வாேற.

உைறதர ைவ$த எக+ உ$தம* ஊழி யாய

7ைறத அய வ7 7ழகைன 8ட லாேம.

ெபாத ேமனி ேமேல #ாித Jல ேபா<

அத கழ)க+ ஆப ஆ1ெம

ேமவி

அ@ண லாேர.

4.37.4

காட மாக நி* கனெலாி ைகயி ேல'தி

பாய Gத4 Fழ ப@Bட* பல;4 ெசா)A

ஆய கழலா சீரா அ'த@ெந3$ தான எ*
369

4.37.3

வத ம>ெவா* ேற'தி வாசைட மதிய ைவ$2
ெநத ெபாழி)க+ Fழ நி*றெந3$ தான

368

4.37.2

பிைறத சைடயி* ேமேல ெப3#ன. கைக த*ைன
நிைறத ெபாழி)க+ Fழ நி*றெந3$ தான ெம*

367

4.37.1

8ய 7ழக னாைர 81மா றறிகி ேலேன.
வானவ வணகி ேய$தி ைவக<
தானவ க+க+ ெச3D

மலக+ Kவ$

சகர* ெசக@ ஏ.ற*

4.37.5

78

ேதனம ெபாழி)க+ Fழ$ திக>ெந3$ தான

8னிள மதியி னாைன 81மா றறிகி ேலேன.
370

ேமய

4.37.6

காலதி. கழ)க ளாப கனெலாி ைகயி) சி

ஞால? 7ழிய நி* ந டம தா1 கி*ற

ேமலவ ?க1 ேதாய விாிசைட திைசக+ பாய

4.37.7

மாெலா பாக மாக மகிI'தெந3$ தான னாேர.

371

ப'தி$த சைடயி* ேமேல பா3#ன லதைன ைவ$2
அ'திேபா தன< மா அக+ஐ யா #கா

வ'திபா வணகி நி* வாI$2வா வாயி +ளா
சி'திபா சி'ைத D+ளா தி'2ெந3$ தான னாேர.

372

ேசாதியா3" Eட மானா E@ணெவ@ சா'2 Gசி
ஓதிவா Dலக

ஏ$த உக'2தா

ஆதியா3 அ'த மானா யாவ

அ+க+ ெச3வா
இைற4சி ேய$த

4.37.9

நீதியா3 நியம மாகி நி*றெந3$ தான னாேர.

373

இைலDைட பைடைக ேய'2

இலைகய ம*ன* ற*ைன$

தைலDட* அட$2 மீ@ேட தானவ. க+க+ ெச32

சிைலDட* கைணைய" ேச$2$ திாி#ர
நிைலDைட யக+ ேபா<

இ$தல

எாிய" ெச.ற

நி*றெந3$ தான னாேர.

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ெந3யாயப, ேதவியா - பாலா பிைகய ைம.

---------------

4.38 திைவயா0 - திேநாிைச
374

4.37.8

கைகைய" சைடD+ ைவ$தா கதிெபாறி அர;
திகைள$ திகழ ைவ$தா திைசதிைச ெதாழ;

ைவ$தா

ைவ$தா

4.37.10

79

மைகைய பாக

ைவ$தா மா*மறி ம>;

ைவ$தா

அைகD+ அன< ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

375

ெபாதைன Gச ைவ$தா ெபா7ெவ@ Q<

ைவ$தா

கயேதா நாக ைவ$தா காலைன காA) ைவ$தா

வ;ைட மைக த*ைன மாபிேலா பாக ைவ$தா

அயிைண ெதாழ;
376

உைடத கீH

ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

ைவ$தா உலகக ளைன$2

பைடத ம>; ைவ$தா பா3#A$ ேதா<

விைடத ெகாD ைவ$தா ெவ@#ாி J<
அைடதர அH

377

ெதா@டக+ ெதாழ;

ைவ$தா

ைவ$தா

இ@ைடைய$ திகழ ைவ$தா எமெக* மி*ப

ைவ$தா

ைவ$தா

ஐயைன யாற னாேர.

4.38.4

வானவ வணக ைவ$தா வ)விைன மாய ைவ$தா
கானிைட நட?
ஆனிைட ஐ'2

ைவ$தா காமைன கனலா ைவ$தா

ைவ$தா ஆ 1வா கH

ைவ$தா

ஆைனயி* உாிைவ ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.
சகணி 7ைழD

4.38.5

ைவ$தா சா ப)ெம3 Gச ைவ$தா

ெவகதி எாிய ைவ$தா விாிெபாழி லைன$2

ைவ$தா

க7<

பக< ைவ$தா க1விைன கைளய ைவ$தா

ப$தக

கH ைவ$தா பா3விைட ேயற ைவ$தா

அகம ேதாத ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.
380

4.38.3

ைவ$தா Kமதி சைடயி) ைவ$தா

அ@டவா னவக+ ஏ$2

379

4.38.2

ைவ$தா

ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

வ@1ேச 7ழA னாைள மவிேயா பாக

378

4.38.1

சி$த$ைத ஒ*ற ைவ$தா சிவமேத நிைனய ைவ$தா

?$திைய ?.ற ைவ$தா ?ைற?ைற ெநறிக+ ைவ$தா

அ$தியி* உாிைவ ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர. 4.38.7

4.38.6

80

381

ஏக' ேதற ைவ$தா இைடம திட?
நாG ெகா*ைற ைவ$தா நாக?

8ைம யாக

ைவ$தா

அைரயி) ைவ$தா

ைவ$தா ெகா)#A$ ேதா< ைவ$தா

ஆேமா சைடயி) ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

382

Gதக+ பல;

ைவ$தா ெபா7ெவ@ ணீ

ைவ$தா

கீதக+ பாட ைவ$தா கி*னர' த*ைன ைவ$தா

பாதக+ பரவ ைவ$தா ப$தக+ பணிய ைவ$தா

ஆதிD
383

4.38.8

அ'த ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

4.38.9

இரபவ கீய ைவ$தா ஈபவ கH ைவ$தா

கரபவ தக

ெக)லா க1நர கக+ ைவ$தா

பர#நீ கைக த*ைன படசைட பாக
அரக கH

--------------

ைவ$தா

ைவ$தா ஐயைன யாற னாேர.

4.38.10

4.39 திைவயா0 - திேநாிைச
ப- - ெகா!'

384

7@டனா3" சமண ேராேட 8நா* ெகா@ட மாைல$

2@டேன Eடெகா+ ேசாதீ Kெநறி யாகி நி*ற

அ@டேன அமர ஏேற திைவயா றம'த ேதேன

ெதா@டேன* ெதா>2* பாத4 ெசா)Aநா* திாிகி* ேறேன. 4.39.1
385

^Aைக இ1கி நாH

ெபாியேதா தவெம* ெற@ணி

வாAய தறிக+ ேபால மதியிலா ப ட ெத*ேன

வாAயா வணகி ஏ$2' திைவயா றம'த ேதேனா

டாAயா எ>'த ெந4ச
386

அழகிதா எ>'த வாேற.

த 1 சமண ேராேட தகிநா* தவெம* ெற@ணி

4.39.2

81

ஒ 1 மன$தி னீேர உ ைமயா* ெச3வ ெத*ேன

ெமா 1 கமல ெபா3ைக$ திைவயா றம'த ேதேனா

ெடா 1
387

உ+ள$ தீேர உ ைமநா* உக'தி

ேடேன.

பாசிப) மாE ெம3ய பலமிலா" சமண ேரா1

ேநச$தா A'த ெந4ைச நீ7மா றறிய மா ேட*

ேதச$தா பரவி ேய$2' திைவயா றம'த ேதைன

வாச$தா) வணக வ)லா வ)விைன மாD ம*ேற.

388

வ1கேளா ைச'த ெந4ேச மதியிA ப ட ெத*ேன

அ1$2நி* * ெந4ேச அ'தவ4 ெச3த வாேற.

உறவினா) அமண ேரா1

உணவிேல* உணெவா* றி*றி

மறவிலா ெந4ச ேமந* மதிDன கைட'த வாேற.
ப)<ைர" சமண ேராேட பலபல கால ெம)லா4

எ)AD

பக< ெம)லா

நிைன'தேபா தினிய வாேற.

ம@Bளா வி@B ளா

வண7வா பாவ

4.39.7

ேபாக

எ@ணிலா" சமண ேராேட இைச'தைன ஏைழ ெந4ேச

ெத@ணிலா எறி74 ெச*னி$ திைவயா றம'த ேதைன

க@ணினா. காண ெப. கதி.ேற ?'த வாேற.
392

4.39.6

ெசா)Aய ெசல; ெச3ேத* ேசாவனா* நிைன'த ேபா2
ம)Aைக மல4 ேசாைல$ திைவயா றம'த ேதைன

391

4.39.5

2றவிெய* றவம ேதாேர* ெசா)Aய ெசல; ெச32

நறவமா ெபாழி)க+ FI'த திைவயா றம'த ேதைன

390

4.39.4

க1ெபா ய  ெம3யி. கதிேயா தவெம* ெற@ணி

ம1களி) வாைள பாD' திைவயா றம'த ேதைன

389

4.39.3

4.39.8

7'தம ெதாசி$த மா< 7லமல ேமவி னா'

தி'2ந. றிவ D' தி? காண மா டா

அ'தவ ?னிவ ேர$2' திைவயா றம'த ேதைன

ெபா'திநி* * ெந4ேச ெபா3விைன மாD ம*ேற.

4.39.9

82

393

அறிவிலா அரக ேனா அவைர எ1க <.

?கினா* ?க க@1 Rதறி வாள* ேநாகி

நிவினா* சிவி ரலா) ெநாி'2ேபா3 நில$தி) ழ

அறிவினா) அ+க+ ெச3தா* திைவயா றம'த ேதேன.

-----------------

4.39.10

4.40 திைவயா0 - திேநாிைச
394

தானலா 2லக மி)ைல சகமலா தைம யி)ைல

கானலா தாட A)ைல க2வா தக H7

வானலா தH மி)ைல வா7ழ) மைக ேயா1

ஆனலா Kவ தி)ைல ஐயைன யாற னாேக.
395

ஆலலா) இைக இ)ைல அ'தவ ?னிவ க*

Jலலா) ெநாவ தி)ைல Y@ெபா ளா3'2 ெகா@1

மா<நா* ?க 8 மலர வணக ேவைல

ஆலலா) அ?த மி)ைல ஐயைன யாற னாேக.
396

Eாி#ாி 7ழA ேயா1' 2ைணயலா) இைக யி)ைல

அாி#ாி மலெகா@ ேட$2

ஐயைன யாற னாேக.

4.40.3

ெதா@டலா. ைணD மி)ைல ேதாலலா 2ைடD மி)ைல

க@டலா தH மி)ைல கல'தபி* பிாிவ தி)ைல

ப@ைடநா* மைறக+ காணா பாிசின ென*ெற* ெற@ணி

அ@டவா னவக+ ஏ$2
398

4.40.2

நாி#ாி Eடைல த*னி) நடமலா) நவி.ற A)ைல

ெதாி#ாி சி'ைத யா7$ ெதளிவலா) அH மி)ைல

397

4.40.1

ஐயைன யாற னாேக.

எாியலா <வ மி)ைல ஏறலா) ஏற A)ைல

காியலா. ேபாைவ யி)ைல கா@ட7 ேசாதி யா7

4.40.4

83

பிாிவிலா அமர 8 ெப'தைக பிராென* ேற$2

அாியலா. ேறவி யி)ைல ஐயைன யாற னாேக.
399

எ*பலா. கல மி)ைல எதலா %வ தி)ைல

#*#லா) நா கா . ெபாயலா. சா'2 மி)ைல
2*பிலா$ ெதா@ட 8$ ெதா>த> தா பா1

அ*பலா. ெபாH மி)ைல ஐயைன யாற னாேக.

400

கீளலா) உைடD மி)ைல கிளெபாறி யரவ

ேதாளலா. ைணD மி)ைல ெதா$தல கி*ற ேவனி)

ஆளலா. ைக மா றி)ைல ஐயைன யாற னாேக

நகெமலா' ேதய ைகயா* நா@மல ெதா>2 Kவி
அகமலா. ேகாயி A)ைல ஐயைன யாற னாேக.

4.40.8

உைமயலா 2வ மி)ைல உலகலா 2ைடய தி)ைல

நைமெயலா ?ைடய ராவ ந*ைமேய தீைம யி)ைல

கைமெயலா ?ைடய ராகி கழல பர;' ெதா@ட

கைமவிலா அ+ ெகா1பா ஐயைன யாற னாேக.
403

4.40.7

சகமலா தைம யி)ைல தானலா. ைணD மி)ைல

?கெமலா க@ணீ ம)க ?*பணி' ேத$2' ெதா@ட

402

4.406

ைப G@

ேவளலா. காய ப ட ர மி)ைல மீளா

401

4.40.5

4.40.9

மைலயலா Aைக யி)ைல மதி$திடா அரக* ற*ைன$

தைலயலா) ெநாி$த தி)ைல தடவைர கீழ ட$2

நிைலயிலா #ரக+ ேவவ ெநபலா) விாி$த தி)ைல

அைலயினா ெபா*னி ம*

-------------

4.41 திேசா09+ைற - திேநாிைச

ப- - ெகா!'

ஐயைன யாற னாேக.

4.40.10

84

404

ெபா3விரா ேமனி த*ைன ெபாெளன கால

ெம3விரா மன$த ன)ேல* ேவதியா ேவத நாவா

ேபாகி

ஐவரா) அைலக ப ட ஆைகெகா@ டய$2 ேபாேன*

ெச3வரா) உகH4 ெச ைம$ தி"ேசா.$ 2ைறய னாேர.
405

க டரா3 நி* நீக+ கால$ைத கழிக ேவ@டா

எ டவா ைகக+ சி எ)Aநி* றா1 வாைன
அ டமா மலக+ ெகா@ேட ஆன4E

ஆ ட ஆ"

சி டரா3 அ+க+ ெச3வா தி"ேசா.$ 2ைறய னாேர.
406

எ)AD

பக< ?+ேள ஏகா'த மாக ஏ$2

ெசா)<ந* ெபாH மாவா தி"ேசா.$ 2ைறய னாேர.

இைறயரா3 இனிய ராகி$ தனியரா3 பனிெவ@ க
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ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ெதாைலயா"ெச)வ, ேதவியா - ஒபிலா பிைக.
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Eைவயிைன$ 2$தி யாைன$ ெதா@டேன* க@ட வாேற. 4.42.2
416

உ*னிெய ேபா2

ெந4E+ ஒவைன ஏ$2 மி*ேனா
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ெக)லா

இடதைன கழிக ேவ@) இைறவைன ஏ$2 மி*ேனா
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ெபா+ளA காய' த*
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பி@ட$ைத கழிக ேவ@. பிராைனேய பித. மி*க+
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இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ேவேதEவர, ேதவியா - ?கிழா பிைகய ைம.
--------------------
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க@ணிைட மணியி ெனாபா கா4சிமா நகத* +ளா)

எ@ணிைட ெய>$2 மானா இல7ேம. றளிய னாேர.
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ேசாமைன அரவி ேனா1 FIதர கைக F1

4.43.3
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ஏறிைன ேய ெம'ைத இல7ேம. றளிய னாேர.
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4.43.10

ெதா@ைடநா <+ள2.

Eவாமிெபய - திேம.றளிநாத, ேதவியா - திேம.றளிநாயகி.
---------------

4.44 திஏகப - திேநாிைச
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தீ$தமா கைக யாைள$ தி? திகழ ைவ$2

ஏ$2வா ஏ$த நி*ற ஏக ப
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வ$திநி* றைம ெச3வா வ)விைன மாD ம*ேற.
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4.45 திெவாறி?2 - திேநாிைச
திேநாிைச
ப- - ெகா!'
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443

4.44.7

பட?ைட அரவி ேனா1 பனிமதி யதைன" F

இட?ைட க"சி த*+ ஏக ப

442

4.44.6

ெவ+ள$ைத" சைடயி) ைவ$த ேவதகீ த*ற* பாத

4.44.10

91

ெம+ள$தா* அைடய ேவ@* ெம3த ஞான$ தீயா.

க+ள$ைத கழிய நி*றா காய$2 கல'2 நி*

4.45.1

உ+ள$2+ ஒளிD மா7 ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.
445

வசிெப

#சிபேதா ெபா+ள லாைக யதெனா1 #ண; ேவ@)
அசிெப

உசிெப
446

வாIைக ேவ@டா வானவ இைறவ* நி*
அ'த வ$தா) ஆ*மாவி னிடம தாகி

உண; ?+ளா ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

தான$ைத" ெச32 வாIவா* சல$2ேள அ>'2 கி*றீ

வான$ைத வணக ேவ@) வ மி*க+ வ)9 ராகி)

ஞான$ைத விளைக ஏ.றி நாD+ விரவ வ)லா

ஊன$ைத ஒழிப ேபா<
447

ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

சாம$2 ேவத மாகி நி*றேதா சய # த*ைன
இைடயி ரா;

ஏகா'த

இய # வா7

4.45.4

ஓம$2+ ஒளிய தா7 ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.
சைமயேம லா மாகி$ தாெனா சய # வாகி

இைமயவ பரவி ேய$த இனிதின கி'த ஈச*

கைமயிைன Dைடய ராகி கழல பர; வா7

உைமெயா பாக ேபா<
449

ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

4.45.5

ஒ$தித* றைல"ெச* றாைள கர'தி டா* உலக ேம$த

ஒ$தி7 ந)ல னாகி மப1$ ெதாளி$2 மீ@ேட

ஒ$திைய பாக ைவ$தா* உணவினா) ஐய

ஒ$தி7 ந)ல ன)ல* ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.
450

4.45.3

காம$2+ அ>'தி நி* க@டரா) ஒ#@ ணாேத
ஏம$2

448

4.45.2

உ@ணி

பிண?ைட உட< காக பி$தரா3$ திாி'2 நீக+

#ணெவ

ேபாக

ேவ@டா ேபாகலா ெபா3ைய நீக

நிண?ைட ெந4சி +ளா) நிைன7மா நிைனகி* றா7

4.45.6

92

உணவிேனா ப ேபா<
451

ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

பி*வா சைடயா* த*ைன பித.றிலா ேபைத மாக+

2*வா நரக' த*+ ெதா)விைன தீர ேவ@*

ம*வா* மைறக ேளாதி மன$தி+ விளெகா* ேற.றி
உ*வா உ+ள$ 2+ளா ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

452

4.45.8

?+7வா ேபாக ேவ@* ?ய.றியா Aடக+ வ'தா)

எ+7வா எ+கி நி*ற கி2ெவா மாய ெம*பா

ப+7வா ப$த ராகி பாD மா நி*

உ+7வா உ+ள$ 2+ளா ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.

453

4.45.7

ெவ$2க #ல*க ைள'2

4.45.9

ேவ@. ேவ@1 ெந4ேச

ம$2க ஆவ" ெச.ற 7ேராதக ளான மாய

ெபா$2க # ப க$ேத உைடயாைன அடர -*றி

ஒ$2க' த+க+ ெச3தா ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.
இ$தல

4.45.10

ெதா@ைடநா <+ள2.

Eவாமிெபய - மாணிக$தியாக, ேதவியா - வ;ைடய ைம.
------------------

4.46 திெவாறி?2 - திேநாிைச

454

ஓ பிேன* 8 ைட வாளா உ+ள$ேதா ெகா1ைம ைவ$2

கா பிலா Rைழ ேபால கதி.ேற ?கக மா ேட*

பா பி*வா3$ ேதைர ேபால பலபல நிைனகி* ேறைன

ஓ பிநீ உ3ய ெகா+ளா3 ஒ.றி5 ைடய ேகாேவ.
455

4.46.1

மனெம' ேதாணி ப.றி மதிெய ேகாைல 5*றி"
சினெம4 சரைக ேய.றி" ெசறிகட ேலா1

மதென

2ைனD

ேபா2

பாைற தாகி மறிD ேபா தறிய ெவா@ணா
உணைவ ந)கா3 ஒ.றி5 டய ேகாேவ.

4.46.2

93

இபதிக$தி) ஏைனய ெச3D க+ சிைத;.றன.
-----------

4.46.3-10

4.47 திகயிலாய – திேநாிைச
456

கனகமா வயிர ?'2 மாமணி கயிைல க@1

உனகனா யரக ேனா ெய1$த< ?ைமயா ள4ச

அனகனா3 நி*ற ஈச Z*ற< மலறி I'தா*

மனகனா 5*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.
457

கதி$தவ* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ேயா

அதி$தவ* எ1$தி ட<

அாிைவதா* அ4ச ஈச*

ெநதி$தவ Z*றி யி ட நிைலயழி' தலறி I'தா*

மதி$திைற 5*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.

458

மறி$த< மைக அ4ச வானவ இைறவ* ந7

மறி$திைற 5*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.

4.47.3

க1$தவ* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ேயா
எ1$த< மைக அ4ச இைறயவ னிைறேய ந7

ெநாபள விரலா %*ற ேநாவ2 மலறி யி டா*

ம$திைற 5*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.

460

4.47.2

க$தவ* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ைகயா)
ெநறி$ெதா விரலா %*ற ெந1வைர ேபால I'தா*

459

4.47.1

4.47.4

க*றி$த* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ேயா

ெவ*றி$த* ைக$த ல$தா ெல1$த< ெவவ மைக

ந*$தா* ந7 நாத Z*ற< நகழ I'தா*

ம*றி$தா* ஊ*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.

4.47.5

94

461

களி$தவ* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ேயா

ெநளி$தவ ென1$தி ட<

ேநாிைழ அ4ச ேநாகி

ெவளி$தவ Z*றி யி ட ெவ.பினா லலறி I'தா*

மளி$திைற 5*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.
462

க$தனா3 க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ைகயா)

எ$தனா3 எ1$த வாேற ஏ'திைழ அ4ச ஈச*

தி$தனா3 நி*ற ேதவ* திவிர %*ற I'தா*

வ$2வா* ஊ*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.
463

வ;ைட மைக அ4ச எ1$த< மவ ேநாகி"

வ;ற -*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.

இாிய$தா* எ1$தி ட<

ஏ'திைழ அ4ச ஈச*

நி.கிலா தலறி I'தா*

மாிய$தா* ஊ*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.
க.றன* கயிைல த*ைன கா@ட<

4.47.9

அரக* ஓ"

ெச.றவ* எ1$த வாேற ேசயிைழ அ4ச ஈச*

உ.றிைற ஊ*றா ?*ன

உணவழி வைகயா) I'தா*

ம.றிைற ஊ*றி னாேன) மறி$2ேநா கி)ைல ய*ேற.
இ$தல

வடநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ைகலாயநாத, ேதவியா - பாவதிய ைம.
----------------

4.48 திஆபா( - திேநாிைச

466

4.47.8

காிய$தா* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ப.றி
ெநாிய$தா* ஊ*றா ?*ன

465

4.47.7

கயவ* க@சி வ'2 கயிைலந* மைலைய ேயா

ெசபட$ திவி ரலா %*ற<4 சிைத'2 I'தா*

464

4.47.6

கடலக

ஏழி ேனா1

#வன? கல'த வி@B

4.47.10

95

உடலக$ 2யி

பா

ஒ+ளழ லாகி நி*

தடமல க'த மாைல த@மதி பக< மாகி

மடலவிI ெகா*ைற F ம* ஆ பா யாேர.
467

ஆதிD

ேசாதிD

அறி; மாகி அறிவி

ெசறி; மாகி"

Eட மாகி$ Kெநறி ெகாவ னாகி

பாதியி. ெப@B மாகி பர;வா பாக னாகி

ேவதிய வா>4 ேச3ஞ) வி # ஆ பா யாேர.
468

எ@Bைட இ7 மாகி யிகி

ப@ெணா1 பாட) த*ைன பர;வா பாக னாகி

ெப@ெணா பாக மாகி ேபB ஆ பா யாேர.
அ@டமா அமர ேகாமா* ஆதிெய

ெகா@டவ* 7றிபி னாேல 8பினா* தாப ர$ைத

த@யா க+க+ ெச3த தைலவஆ பா யாேர.
சி'ைதD' ெதளி; மாகி$ ெதளிவி

வ'தந. பய மாகி வாBத) பாக மாகி

அ'தேமா டளவி லாத அக+ஆ பா யாேர.
வ*னிவா ளர; ம$த மதிய?

4.48.5

ஆ4 F

மி*னிய உவா4 ேசாதி ெம3ெபா

பய மாகி

க*னிேயா பாக மாகி க2வா க$2 மாகி

இ*னிைச ெதா@ட பாட இ'தஆ பா யாேர.
472

4.48.4

சிவ? மாகி

ம'தமா ெபாழி)க+ FI'த ம@ணி$ெத* கைரேம) ம*னி

471

4.48.3

அ@ண) பாத

க@டவ* தாைத பா3வா* காலற எறிய க@1

470

4.48.2

ெபாH மாகி

க@ெணா ெந.றி யாகி க2வா கத லாகா

469

4.48.1

உ+Hமா3 #ற? மாகி உ;மா3 அ; மாகி

ெவ+ளமா3 கைரD மாகி விாிகதி ஞாயி றாகி

க+ளமா3 க+ள$ 2+ளா க$2மா3 அ$த மாகி

4.48.6

96

அ+Hவா க+ள) ெச3தி
473

'தஆ பா யாேர.

மயகமா3$ ெதளி; மாகி மா)வைர வளிD மாகி$

தியகமா3 ஒக மாகி" சி'ைதD+ ஒ*றி நி*

இயகமா3 இதி யாகி எ@ைச கிைறவ ராகி

அயகமா3 அடக மாய ஐவஆ பா யாேர.
474

4.48.8

ஆரழ) உவ மாகி அ@டேமI கட'த எ'ைத
ேபெராளி உவி னாைன பிரம

மா< காணா"

சீரைவ பரவி ேய$தி" ெச*ற வண7 வா7

ேபர+ அளி" ெச3வா ேபB ஆ பா யாேர.
475

4.48.7

4.48.9

தி@ற) அரக ேனா" சீகயி லாய' த*ைன
எ@ற) இல மாகி எ1$த<

ஏைழ அ4ச

வி@ற) ெநறிய -*றி மிகக1$ தலறி ழ

ப@ற) ேக 1 க'த பரமஆ பா யாேர.
இ$தல

4.48.10

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - பா<வ'தநாயக, ேதவியா - ெபாியநாயகிய ைம.
------------

4.49 தி0ைக - திேநாிைச
476

ஆதியி. பிரம னாதா அ"சி$தா அயி ைணகீI

ஓதிய ேவத நாவ உணமா ணர <.றா

ேசாதிD

Eடரா3$ ேதா*றி" ெசா)Aைன யிற'தா ப)G

ேகாதிவ@ டைறD4 ேசாைல 7ைக ர ட னாேர.

477

நீ.றிைன நிைறய Gசி நி$த<

4.49.1

நியம4 ெச32

ஆ.நீ Gாி$ தா 1 அ'தண னாைர ெகா)வா*

சா.நா+ அ.ற ெத* தமரா ச.கா3 வ'த

8.றிைன 7ைமப ேபா< 7ைக ர ட னாேர.

4.49.2

97

478

தைழ$தேதா ஆ$தி யி*கீI$ தாபர மணலா. 8பி

அைழ$தேக ஆவி* பாைல கற'2ெகா@ டா ட க@1

பிைழ$தத* றாைத தாைள ெபெகா1 ம>வா) ச

7ைழ$தேதா அ?த ஈ'தா 7ைக ர ட னாேர.
479

சில'திD

ஆைன காவி. திநிழ. ப'த ெச32

உல'தவ@ இற'த ேபாேத ேகா"ெசக ணா மாக

கல'தநீ காவி ாிFI ேசாணா 1" ேசாழ தக+

7ல'தனி. பிறபி$ தி டா 7ைக ர ட னாேர.
480

ஆைட" சைடயி னாைன அ"சி$தா* அயி ைணகீI
8ேமா ஆழி ஈ'தா 7ைக ர ட னாேர.

ெந)Aனா ேசா ணாேம நீ+விE

ெகா)Aயா

பாள ைவ$தா

ப@B க'தா 7ைக ர ட னாேர.

காபேதா வி)<

ேதா.ெப4 ெச#$ ெதா 1$ Kயவா3 கலச

ேகாப2

ஆ $

ப.றி ெகா@டா 7ைக ர ட னாேர.

4.49.7

நிைறமைற கா1 த*னி) நீ@ெடாி தீப' த*ைன

கைறநிற$ ெதAத* R7" E ட கன* K@ட

நிைறகட) ம@B வி@B

நீ@டவா லக ெம)லா

7ைறவற ெகா1ப ேபா< 7ைக ர ட னாேர.

484

4.49.6

அ # ைகயேதா இைற"சி பார'

தீெப க@க+ ெச3ய 7திநீ ஒ>க$ த*க@

483

4.49.5

க)Aனா) எறி'2 க4சி தா?B4 சாகி யனா
எ)Aயா ெகாிைக ஏ'தி எழி)திகI ந ட மா

482

4.49.4

ஏட* ஏழ ட$தா* எ@ணியா யிர G ெகா@1

ேவேமா G7 ைறய ெம3 மல க@ைண மி@ட

481

4.49.3

அண7ைம பாக மாக அடகிய ஆதி R$தி

4.49.8

98

வண7வா இடக+ தீ7 ம'2ந) அ'த வ$த

கண #)ல க+க+ ெச32 காதலா அயா ெக*

7ணகைள ெகா1ப ேபா< 7ைக ர ட னாேர.
485

4.49.9

எ1$தன* எழி. கயிைல இலைகய ம*ன* த*ைன
அ1$ெதா விரலா) ஊ*ற அலறிேபா3 அவ

வி1$தன* ைகந ர பா) ேவதகீ தக+ பாட

I'2
4.49.10

ெகா1$தன ெகா.ற வாணா+ 7ைக ர ட னாேர.

இ$தல

ேசாழநா <+ள2.

Eவாமிெபய - ர ேடEவர, ேதவியா - ஞானா பிைகய ைம.

----------------

4.50 தி0ைக – திேநாிைச
486

ெநயமா) பிரம ேனா1 நீெர

பிலய ெகா+ள

அெயா1 ?D காணா அ"Eன. க #

வி)<'

2Dைட ேவட ராகி$ Kயம' திரக+ ெசா)A

ெகாெந1' ேதெகா 1$தா 7ைக ர ட னாேர.

487

ஆ$தமா

அய மா<

தீ$தமா

அ ட மி?* சீைட ஏ> நாH

4.50.1

அ*றிம. ெறாழி'த ேதவ

ேசா$தெம ெபமா* எ* ெதா>2ேதா$ திரக+ ெசா)ல$

8$தரா3 தி ேபா'தா 7ைக ர ட னாேர.
இபதிக$தி) ஏைனய ெச3D க+ சிைத;.றன.
திநாகர
------------

4.50.2

4.50.3-10

வாமிக அளிெசத ேதவாரபதிகக

நாகா திைற த பதி 0.
0.

